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„Dac\ poste[ti, `ntinde mâinile
tale spre ajutorarea s\racilor“
Credincio[ii din parohia
„Sf. Trei Ierarhi“ din Suceava
vor sprijini `n perioada
Postului Mare desf\[urarea
Campaniei „Al\turi de voi“.
Prin intermediul acestei
ac]iuni filantropice, persoane
de toate vârstele din institu]ii
de protec]ie social\ sau
spitale vor primi alimente
[i `mbr\c\minte.

„S\ redescoperim
f\g\duin]a pe care
am f\cut-o
o
la Sfântul Botez“

de Constantin CIOFU

~nalt Preasfin]itul P\rinte Teofan, Arhiepiscopul Ia[ilor [i Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, al\turi de PS Calinic Boto[\neanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, a s\vâr[it
ieri, `n prima duminic\ din Postul Mare, slujba
Sfintei Liturghii la Catedrala mitropolitan\ din
Ia[i. Dup\ Sfânta Evanghelie, a fost citit\ Pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei.
~n cuvântul adresat credincio[ilor la sfâr[itul
Sfintei Liturghii, ~nalt Preasfin]itul P\rinte
Teofan a vorbit despre semnifica]ia primei duminici din Postul Mare, „zi `n care am fost
chema]i s\ con[tientiz\m apartenen]a noastr\
la Biserica lui Hristos [i s\ `n]elegem rostul
sfintelor icoane `n evlavia credincio[ilor“.
„Apartenen]a la aceast\ Biseric\ aduce multe
bucurii, dar [i `ncerc\ri. Este o mare bucurie,
dar [i o mare responsabilitate. ~n aceast\ zi
suntem chema]i s\ redescoperim f\g\duin]a pe
care am f\cut-o la Sfântul Botez, când am devenit m\dulare ale Bisericii dreptsl\vitoare. ~n
Duminica Ortodoxiei, Biserica ne cheam\ s\
`n]elegem c\ trebuie s\ cunoa[tem `nv\]\turile
de credin]\ pe care s\ le tr\im `n inima [i `n
cugetul nostru. S\-I mul]umim lui Dumnezeu
c\ facem parte din Biserica Ortodox\, prin intermediul c\reia primim [ansa mântuirii“, a
spus Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei. La final, a fost organizat\ colecta pentru Fondul
Central Misionar, destinat activit\]ilor misionare [i operei social-caritative ale Bisericii
Ortodoxe Române. (C.C.)

Parohia „Sf. Trei Ierarhi“ din Suceava a organizat, `n perioada 20-21
februarie 2010, prima etap\ a Campaniei „Al\turi de voi“ `n mai multe
a[ez\minte spitalice[ti [i sociale
din jude]ul Suceava. Ac]iunea, ini]iat\ de pr. paroh Drago[ Buta, consilierul cultural al Arhiepiscopiei
Sucevei [i R\d\u]ilor, a avut loc
pentru prima dat\ anul trecut, tot
`n Postul Mare. Atunci, Comitetul
parohial de la Biserica „Sf. Trei Ierarhi“ s-a deplasat la {coala Special\ nr. 5 Burdujeni, pentru a oferi
celor 140 de copii institu]ionaliza]i
alimente [i `mbr\c\minte. ~n urm\
cu dou\ zile, pr. paroh Drago[ Buta
al\turi de reprezentan]i ai Comitetului parohial au distribuit alimente pentru 14 copii cu dizabilit\]i de
la Casa de tip familial pentru copilul cu dizabilit\]i Adâncata [i 100
de farfurii, 100 de c\ni, 100 de linguri, 50 de lenjerii, `mbr\c\minte
[i alimente pentru cei 100 de bolnavi de la Spitalul de Recuperare [i
Reabilitare Neuropsihiatric\ Vârfu
Câmpului. „Ajun[i `ntr-una din cele
mai frumoase perioade din via]a
cre[tinului ortodox, cea a Postului
Mare, cu binecuvântarea p\rintelui

Ac]iuni filantropice
`n parohia Toma Cozma
din Ia[i
paroh Drago[ Buta, Comitetul parohiei «Sfin]ii Trei Ierarhi» Suceava a reluat campania «Al\turi de
voi». ~nt\ri]i de porunca: «Dac\
poste[ti, `mbrac\ pe cel gol, hr\ne[te pe cel fl\mând [i `ntinde mâinile
tale spre ajutorarea s\racilor»,
cre[tinii din parohie, [i nu numai,
au r\spuns apelului preotului [i au
adus `mbr\c\minte, lenjerie, vesel\ [i alimente pentru cei afla]i `n
nevoi. Cu ajutorul celor milostivi,
campania va continua [i `n s\pt\mânile urm\toare, când ne vom deplasa la Casele de tip familial pentru copilul cu dizabilit\]i Mihoveni
[i {cheia, la persoanele vârstnice
de la Bogd\ne[ti, la copiii bolnavi
neuropsihic de la Ion\[eni [i la bolnavii de la Sasca Mic\“, a declarat
Mihaela Tipa, membru al Comitetului parohiei „Sfin]ii Trei Ierarhi“
din Suceava. a

~n perioada Postului Mare, `n
parohia Toma Cozma din Ia[i vor fi
organizate mai multe ac]iuni umanitare pentru pacien]ii din institu]iile spitalice[ti (copii, b\trâni, bolnavi), precum [i pentru persoanele
nevoia[e din parohie. ~n acest scop,
`n perioada 20 februarie-28 martie,
cu sprijinul epitropului {tefan Holicov, al membrilor Consiliului [i Comitetului parohial, dar [i prin
bun\voin]a cre[tinilor care vor aduce la Biseric\ ofrande, se vor organiza ac]iuni umanitare. „Prin
aceast\ fapt\ dorim s\ aducem
mângâiere [i alinare semenilor no[tri afla]i `n suferin]\ [i s\ tr\im,
totodat\, bucuria de a oferi, având
mul]umirea sufleteasc\ a ajutor\rii
aproapelui, con[tiin]a c\ milostenia
e mugurele din care va `nflori fericirea netrec\toare“, a declarat Vasilica Onofrei, consilier `n Rela]ii publice al parohiei Toma Cozma.

CUV+NTUL IERARHULUI

Fii cred
dinciios pân\ la moarte [i veii avea cununa viie]iii…
- Gând la Duminica Ortodoxiei † TEOFAN,
Arhiepiscopul Ia[ilor
[i Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei
~n toat\ clipa [i `n tot locul,
cre[tinul dreptsl\vitor este chemat s\ con[tientizeze apartenen]a
sa la Biserica lui Hristos. Duminica Ortodoxiei este ziua `n care
aceast\ con[tiin]\ trebuie manifestat\ `ntr-un mod mai evident.
~mp\rt\[indu-se de harul
Sf=ntului Duh prin Taina Sf=ntului Botez, cre[tinul a m\rturisit, personal sau prin intermediul na[ilor, unirea cu Hristos [i
lep\darea de puterile `ntunericului. Duminica Ortodoxiei este ziua `n care aceast\ m\rturisire
trebuie actualizat\, `nnoit\, `nt\rit\. Acest lucru este necesar
datorit\ ispitirilor la care cre[tinul este supus `n permanen]\, is-

pitiri ce vin de la lume, de la trup
[i de la diavol.
~n prima duminic\ a Postului
Mare, cre[tinii ortodoc[i sunt
chema]i s\ `n]eleag\ c\ Biserica
din care fac parte este corabia
mânturii, bântuit\ de multe valuri [i furtuni. Puterile `ntunericului, manifestate `n foarte multe feluri, nu `ng\duie nici o clip\
de r\gaz, nici un moment de cer
totalmente senin.
~n orice zi a anului, dar mai
ales `n Duminica Ortodoxiei, Biserica `[i sensibilizeaz\ fiii [i fiicele pentru o participa la str\dania ap\r\rii credin]ei. ~n general,
aceast\ lupt\ este l\sat\ `n sarcina clerului, ierarhi sau preo]i.
Ace[tia nu pot s\-[i `mplineasc\
`n mod adecvat datoria decât `nconjura]i, a[a cum se cuvine, de
membrii preo]iei universale,
cre[tinii mireni, b\rba]i [i femei.
~n Duminica Ortodoxiei, cre[tinii sunt chema]i, a[adar, s\ `n]eleag\, mai bine zis s\ participe

la lumea harului (Ilie Miniat)
prezent\ `n Biserica lui Hristos,
dreptsl\vitoare. Taina icoanei,
sfin]enia moa[telor, prezen]a

(Apoc. 2, 10)
sfin]ilor, `ndumnezeirea prin Liturghie, jertfa rug\ciunii, iubirea
de vr\jma[i, m\rturisirea f\r\
team\ a adev\rului sunt tot atâtea c\i de participare la lumea
harului din Biseric\.
Cunoa[terea adev\rului de
credin]\, tr\irea lui cu intensitate permanent `nnoit\ [i m\rturisirea lui c\tre lume constituie o
alt\ component\ a chem\rii Bisericii `n Duminica Ortodoxiei.
Este, `ndeob[te, [tiut c\ nu to]i
cei boteza]i `n Biserica Ortodox\
au o cunoa[tere adecvat\ a `nv\]\turii de credin]\. Dintre ace[tia, pu]ini sunt cei care tr\iesc
plenar credin]a [i sunt [i mai pu]ini cei care o propov\duiesc.
Duminica Ortodoxiei este ziua
`n care datoria de a cunoa[te elementele esen]iale ale `nv\]\turii
de credin]\ se impune cu necesitate pentru tot cre[tinul ortodox.
Este ziua `n care trebuie subliniat\ necesitatea transform\rii
vie]ii personale [i comunitare cu

adev\rul de credin]\. Este ziua
`n care cre[tinul ortodox este chemat s\ `n]eleag\ c\ adev\rul de
credin]\, odat\ cunoscut [i tr\it,
trebuie m\rturisit celor de
aproape [i celor din dep\rt\ri.
Apartenen]a la Biserica Ortodox\ este, a[adar, o mare cinste, un
privilegiu, o binecuvântare. Aceast\ [ans\ include [i o mare
r\spundere. Este r\spunsul pe
care fiecare cre[tin ortodox `l va
da la `nfrico[\toarea judecat\.
Acest r\spuns implic\ credincio[ie f\r\ compromis fa]\ de taina
Bisericii dreptsl\vitoare. Implic\,
de asemenea, `n]elegere, deschidere [i, mai ales, dragoste fa]\ de
cel care nu este, sau nu este `nc\,
p\rta[ al aceleia[i credin]e. Credincio[ia total\ fa]\ de Adev\rul
Bisericii drepsl\vitoare [i capacitatea de a iubi f\r\ limite pe fiecare fiin]\ uman\ constituie crucea cre[tinului ortodox care are
drept r\splat\ cununa vie]ii. Este un lucru greu, imposibil pentru pl\pânda fiin]\ numit\ cre[tin ortodox. ~ns\, s\ nu uit\m,
dup\ cuvântul Apostolului, pot
totul `n Hristos Cel care m\ `nt\re[te (Flp. 4, 13). a
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