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PE SCURT
Simpozion la Sadova,
dedicat episcopului
Irineu Cr\ciuna[
La Biserica „Sf. Nicolae“ din
Sadova, Protopopiatul C=mpulung Moldovenesc, va avea loc duminic\, 17 ianuarie 2010,
Simpozionul „Episcopul Irineu
Cr\ciuna[ Suceveanul (19281973) - personalitate a vie]ii
str\mo[e[ti“. Programul manifest\rii va `ncepe cu o slujb\ de
parastas pentru vrednicul de
pomenire episcop Irineu
Cr\ciuna[, la 37 de ani de c=nd a
trecut la cele ve[nice. „Episcopul
Irineu Cr\ciuna[ s-a n\scut `n
Sadova [i, de aceea, ne-am g=ndit
s\ marc\m ziua de 17 ianuarie,
`ntruc=t a fost o personalitate a
locurilor, dar [i pentru faptul c\ a
fost, pentru scurt\ vreme, episcop-vicar al Mitropoliei Moldovei
[i Sucevei. La simpozion vor participa fo[ti colaboratori [i preo]i
care l-au cunoscut pe episcopul
Irineu Cr\ciuna[. Sper\m ca
discu]iile `n care se vor antrena
pe cei prezen]i s\ reliefeze lucruri
pe care episcopul Irineu Cr\ciuna[ le-a eviden]iat `n scurta sa
via]\ p\m=nteasc\“, a declarat
pr. Simion M=ndril\, de la parohia „Sf. Nicolae“, Sadova. (C.C.)

Expozi]ie de icoane
[i obiecte de cult
la Bac\u
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu“ din Bac\u g\zduie[te, `n
aceste zile, expozi]ia „De la idolul
p\g=n la icoana cre[tin\“, organizat\ `n parteneriat cu Muzeul de
Istorie din Roman. Expozi]ia face
o incursiune `n spiritualitatea
omenirii, plec=nd de la celebrele
figurine [i reprezent\ri din perioada neolitic\ [i ajung=nd p=n\
`n timpurile noastre. Toate acestea ]in cont de spiritualitatea mereu prezent\ `n via]a [i `n con[tiin]a omului. „Expozi]ia dovede[te,
prin m\rturii p\strate de-a lungul a mii de ani, c\ omul este o
fiin]\ spiritual\, o fiin]\ religioas\ mereu dornic\ [i aflat\ `n
c\utarea unei rela]ii personale cu
divinitatea. O contribu]ie la
aceast\ expozi]ie o are pr. Florin
}uscanu, protoiereu al Protopopiatului Roman. Din colec]ia sa
particular\ sunt prezentate
icoane, c\r]i de cult vechi [i
obiecte liturgice din sec. XIX-XX“,
a declarat pr. Constantin
Gherasim, consilier `n probleme
de tineret [i mass-media al
Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului. (C.C.)

Conferin]e preo]e[ti `n trei protopopiate din Arhiepiscopia Ia[ilor
Preo]ii din Protopopiatul Pa[cani s-au reunit ieri, 14 ianuarie
2010, `n [edin]\ lunar\. Tema „Apostolatul preo]esc `n contextul
societ\]ii de ast\zi“ a fost sus]inut\ de pr. Pavel Postolachi, protoiereu al Protopopiatului Pa[cani. „S-a prezentat dimensiunea
sacr\ a apostolatului, pornind de
la cuv=ntul M=ntuitorului Iisus
Hristos, Care a spus: «Merg=nd
`nv\]a]i toate neamurile». S-a avut `n vedere modelul apostolic [i
cel patristic. ~n privin]a dimensiunii sociale a apostolatului preo-

]esc de ast\zi, s-a discutat despre
vizitele pe care le fac preo]ii la
casele credincio[ilor. S-a avut `n
vedere ca, prin activitatea preo]easc\, s\ revigor\m via]a spiritual\ a enoria[ilor no[tri“, a afirmat
pr. protopop Pavel Postolachi,
care a mai ad\ugat faptul c\, `n
cadrul `ntrunirii, s-au abordat [i
diferite probleme administrative.
La sediul Protopopiatului Tg.
Neam] a avut loc, ieri, conferin]a
lunar\ cu preo]ii, `n cadrul c\reia pr. Andrei George Stan, de la
parohia Zvorone[ti, a prezentat

tema „Familia cre[tin\ ast\zi.
Probleme [i metode de pastora]ie“. „S-a amintit de durerile care
apas\ via]a de familie [i care o
abat de la menirea ei sf=nt\, probleme cum ar fi divor]ul, `nc\lcarea jur\m=ntului de credin]\
dintre so] [i so]ie sau avortul. S-a
ar\tat c\ `nv\]\tura cre[tin\ a
luat fiin]\ de la leag\nul unui copil [i de la s=nul unei mame, Fiul
lui Dumnezeu S-a `ntrupat [i a
luat chip de prunc“, a declarat pr.
Ioan Dogariu, protoiereu al Protopopiatului Tg. Neam].

Tot ieri, preo]ii din Protopopiatul Ceahl\u s-au `ntrunit `n [edin]\. Pr. Nicolae Cojocaru, de la
parohia Borca, a sus]inut tema
„Dor de Eminescu“. „S-a mai discutat despre intabularea terenurilor de la parohii. O parte dintre
parohii au procesele pe rol, iar alt\ parte trebuie s\ primeasc\
sentin]a definitiv\. Patru dintre
parohiile noastre au f\cut intabularea, finaliz=nd astfel ac]iunea
de constatare a propriet\]ii“, a spus
pr. Mihai Damian, protoiereu al
Protopopiatului Ceahl\u. (C.C.)

Poetul Mihai Eminescu, omagiat
`n aceste zile la Vorona [i Boto[ani
~n parohia Vorona Centru din Protopopiatul
Boto[ani au debutat ieri manifest\rile
dedicate `mplinirii a 160 de ani de la
na[terea poetului Mihai Eminescu.

de Constantin CIOFU
Programul a continuat cu vizitarea expozi]iei de tablouri
„Dor de Eminescu“, de la Centrul pentru copii [i tineri al parohiei „Sf. ~mp. Constantin [i
Elena“ - Vorona Centru. ~n debutul acestui moment, primarul
comunei Vorona, Aurel {tefan,
[i-a exprimat bucuria de a deschide manifest\rile prilejuite de
„Zilele Mihai Eminescu“, la Vorona. Primarul {tefan a recomandat celor prezen]i s\ se g=ndeasc\ mai des la Mihai Eminescu, „pentru a reveni la valorile noastre autentice [i pentru a
nu ne pierde `n neantul globaliz\rii“. La manifest\ri au participat profesori, poe]i din municipiul Boto[ani, din Basarabia,
dar [i elevii Grupului {colar din
Vorona. „~n mijlocul nostru s-a
aflat dl Leo Butnaru, poet, critic
[i istoric literar de la Chi[in\u,
dl George Vulturescu, poet [i
membru al Uniunii Scriitorilor
din Rom=nia, venit din }ara Oa[ului, iar din Vorona au fost prezen]i dl Vlad Scutelnicu, dl Florentin Florescu [i al]i poe]i. Fiecare dintre invita]i a recitat c=te
o poezie a poetului Mihai Eminescu“, a declarat pr. paroh
Cristian {tefan. Participan]ii la
manifest\rile organizate de parohia Vorona Centru au asistat,
`n continuare, la [ez\toarea literar\ „Vreme trece, vreme vine“,
sus]inut\ de grupuri corale, de
dans [i teatru din Vorona: Gru-

La bustul lui Mihai Eminescu de la Grupul
{colar „{tefan cel Mare [i Sf=nt“ - Vorona
au fost depuse coroane [i jerbe de flori,
iar elevii au recitat poezii ale poetului.

pul de recitatori „Hyperion“, Corala „Raluca Iura[cu“ a Societ\]ii Culturale „Raluca Iura[cu“
din Vorona, Grupul folcloric b\rb\tesc „Arca[ii“ [i Grupul folcloric de copii „Ciob\na[ul“, de la
C\minul Cultural Vorona. A urmat oficierea unei slujbe de pomenire pentru poetul Mihai Eminescu [i pentru p\rin]ii lui,
Raluca Iura[cu [i Gheorghe
Eminovici. Dup\ `ncheierea
acestei [ez\tori literare, invita]ii
au mers `n pelerinaj la M\n\stirea Sih\stria Voronei, unde s-au
`nchinat la moa[tele Sf=ntului
Onufrie de la Vorona.

Manifest\ri culturale
la Ipote[ti [i la Muzeul
„Mihai Eminescu“
din Boto[ani
~n Amfiteatrul „Memorialul
Ipote[ti“ din localitatea Ipote[ti a
avut loc ieri o prezentare de c=ntece [i poezie eminescian\ a elevilor de la {coala „Mihai Eminescu“
- Ipote[ti. Ast\zi, la Biserica Uspenia din Boto[ani se va oficia o
slujb\ de parastas pentru poetul
Mihai Eminescu [i familia sa. Vor
urma manifest\rile din cadrul
„Zilele Eminescu“, de la Memori-

alul Ipote[ti - Centrul Na]ional de
Studii „Mihai Eminescu“. La ora
11:30, la Biblioteca Na]ional\ de
Poezie „Mihai Eminescu“ va avea
loc deschiderea Zilelor „Mihai
Eminescu“, ce va fi urmat\ de
lansarea antologiei „Poe]i laurea]i ai Premiului Na]ional de poezie Opera Prima“. Tot ast\zi, vor
fi decernate medaliile jubiliare
„160 de ani de la na[terea poetului Mihai Eminescu“ [i albumul
omagial „Mihai Eminescu“. ~n cadrul Muzeului „Mihai Eminescu“
din Boto[ani, va avea loc vernisajul expozi]iei „Dona]ia Doina Gloria Folescu“ [i vernisarea expozi]iei etnografice „La gura sobei“,
realizat\ `n colaborare cu Grupul
{colar „{tefan cel Mare [i Sf=nt“
din Vorona. Ast\zi va fi inaugurat\ [i Sala „Timpul“ a Muzeului
„Mihai Eminescu“, urm=nd ca
manifest\rile s\ se `ncheie cu un
concert pe versuri eminesciene. a

Recital de poezie `n Centrul pentru copii [i tineri al parohiei
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“ - Vorona Centru
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„Muzica religioas\ ne ajut\ s\ ne rug\m mai frumos“
de Teodor CASIAN
Muzica sacr\ a fost `nchinat\,
cu mii de ani `n urm\, idolilor,
atunci c=nd li se aducea jertf\.
Acest lucru l-a sup\rat pe Dumnezeu, Cel care a r=nduit s\-L
trimit\ `n lume pe ~nsu[i Fiul
S\u, M=ntuitorul Iisus Hristos.
Pentru mine, muzica religioas\ e
ca un p\rinte al celorlalte genuri
de muzic\. Dup\ venirea lui Mesia `n lume, primele imnuri au
fost `nchinate lui Dumnezeu.

C=nd te exprimi prin muzic\, ~l
sim]i mai aproape pe Dumnezeu,
iar rug\ciunea este mult mai primit\ `naintea Lui. De[i, la [coal\,
studiez `n mod special vioara,
deci muzica clasic\, particip duminica la slujba Sfintei Liturghii,
al\turi de fratele [i p\rin]ii mei,
la Biserica Toma Cozma din Ia[i.
Ascult=nd slujba, `ncerc s\ `nv\]
r\spunsurile liturgice al\turi de
cei c=]iva membri ai corului din
cafasul bisericii. De multe ori, `n
timpul Sfintei Liturghii, st=nd `n

cafasul vechii ctitorii a banului
boier Toma Cozma, am avut sentimentul c\ rug\ciunea mea a
fost ascultat\ de c\tre Dumnezeu [i c\ m\ va ajuta `n zilele ce
vor urma, de-a lungul vie]ii mele.
Povestindu-v\, `n continuare, de
Corul Bisericii „Toma Cozma“,
vreau s\ v\ spun c\ acest grup
este `ndr\git de to]i credincio[ii
care particip\ la slujb\, de pr.
paroh Mihai M\rgineanu [i de
pr. Iustinian Ioan R\duc. Fiind
un mic `nv\]\cel `n ale muzicii

culte (clasice), pe care o `ndr\gesc mai ales prin educa]ia primit\ de la p\rin]ii mei `n biserica de la poalele Copoului, m\ `nt=lnesc cu darul primit de la
Dumnezeu parc\ mai sim]itor
c=nd, din cafasul bisericii, se aud
c=nt\rile Sfintei Liturghii, parc\
ale altei lumi. Dac\ afar\ este
frumos sau ur=t, dac\ ninge sau
plou\, dac\-i soare sau mohor=t,
la Liturghie noi sim]im aceea[i
bucurie. Muzica religioas\ ne
ajut\ s\ ne rug\m mai frumos

at=t timp c=t `n Biseric\ este lini[te [i bun\cuviin]\. Nu [tiu dac\ voi c=nta `ntr-un cor de biseric\, dar [tiu c\ am s\ ascult cu
mare drag aceste c=nt\ri, oriunde `mi va purta pa[ii Bunul
Dumnezeu. M-a[ bucura dac\ `n
bisericile noastre s-ar c=nta pe o
voce, dou\, trei sau patru, `n primul r=nd frumos, curat [i cu bun
sim], astfel `nc=t c=ntarea s\ fie
pl\cut\ [i bine primit\ `n fa]a lui
Dumnezeu. Astfel, toate cele ce
se `nt=mpl\ `n sf=ntul altar se
simt mai bine [i parc\ le vedem
[i le sim]im mai aproape.
* TEODOR CASIAN
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