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Slujbe arhiere[ti `n prima s\pt\m=n\ a Postului

PS Calinic Boto[\neanul a s\v=r[it, ieri, la Catedrala mitropolitan\,
Liturghia Darurilor

Preasfin]itul Calinic Boto[\neanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, a s\v=r[it, ieridiminea]\, la Catedrala mitropolitan\ din Ia[i, Liturghia Darurilor mai `nainte sfin]ite. La final, Preasfin]ia Sa a citit pentru
credincio[ii prezen]i mai multe
rug\ciuni de dezlegare. „Sf=nta
Liturghie a Darurilor mai `nainte sfin]ite este o Liturghie cu o
r=nduial\ intermediar\ `ntre
p\strarea Sfintelor peste an [i
`mp\rt\[irea zilnic\ pe care
credincio[ii o practicau `n vechime. Aceasta ne `ncredin]eaz\
de faptul c\ `ntreg cultul cre[tin
sau r=nduiala liturgic\ a Bise-

ricii are `n centrul s\u pe Hristos cel R\stignit [i ~nviat. De altfel, aceast\ centralitate a lui
Hristos o oglinde[te, deopotriv\,
[i propov\duirea apostolic\ a
Evangheliei, dar [i m\rturisirea
baptismal\ a celor ce primeau
Botezul cre[tin“, reliefeaz\ PS
Calinic Boto[\neanul `n cartea
„Triodul - Golgota poc\in]ei“, ap\rut\ anul acesta la editura
Doxologia. Asear\, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor a
oficiat a treia parte a Canonului
celui Mare al Sf=ntului Andrei
Criteanul.
~n aceast\ sear\, de la 16:00,
~nalt Preasfin]itul P\rinte Teo-

fan, Arhiepiscopul Ia[ilor [i Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei,
va oficia ultima parte a Canonului Sf=ntului Andrei Criteanul,
iar m=ine, tot de la ora 16:00, va
s\v=r[i Liturghia Darurilor mai
`nainte sfin]ite.
PS Corneliu, Episcopul Hu[ilor, `nconjurat de un sobor de
preo]i [i diaconi, a oficiat luni, 7
martie, slujba Canonului celui
Mare la Catedrala episcopal\ din
Hu[i. La slujb\ au participat, pe
l=ng\ credincio[i, profesori [i
elevi ai Seminarului Teologic
„Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur“ din
Hu[i. (C. Ciofu)

Tradi]ia activit\]ilor filantropice `n Postul Mare la Toma Cozma

„Ac]iuni ce dau un contur mai
frumos tr\irii s\rb\torilor noastre“
~n ziua pomenirii Sfin]ilor 40
de Mucenici din Sevastia,
170 de pacien]i din cadrul
sec]iei B=rnova a Spitalului
de Psihiatrie din Ia[i au
primit sfin]i[ori [i fructe din
partea unui grup de enoria[i
de la Toma Cozma.
Pachetele au fost mai `nt=i
binecuv=ntate `n cadrul
slujbei de Parastas.
Constantin Ciofu

Un grup de enoria[i de la Toma Cozma a `mp\r]it sfin]i[ori [i fructe
la Spitalul de Psihiatrie din Ia[i

A devenit tradi]ie ca `n perioada Postului Mare enoria[ii
din parohia Toma Cozma s\ organizeze activit\]i caritative
at=t pentru b\tr=nii sau persoanele nevoia[e din enorie, c=t
[i pentru pacien]ii unor spitale
din apropierea Ia[ului. Astfel,
ieri-diminea]\, credincio[ii au

participat la slujba Utreniei [i
la Sf=nta Liturghie a Darurilor
mai `nainte sfin]ite `n Biserica
„Sf=ntul Apostol Toma“ [i
„Sf=nta Ecaterina“ a parohiei,
urmate de Parastasul pentru
cei r\posa]i. Cu acest prilej, au
fost preg\tite din timp pachete
pentru cei nevoia[i de c\tre un
grup de enoria[i. „Odat\ cu perioada Postului Mare au `nceput
[i zilele de pomenire pentru cei
r\posa]i. ~n s=mbetele din post
cre[tinii aduc `n memoria celor
r\posa]i multe ofrande. Parohia
noastr\ organizeaz\ `n fiecare
an `n perioada Postului Mare
ac]iuni filantropice, `ndreptate
c\tre pacien]ii din spitalele din
apropierea Ia[ului“, a declarat
pr. paroh Mihai M\rgineanu.

Bucuria s\rb\torii
pentru bolnavi
Parohia Toma Cozma a ales
s\ organizeze, ca [i anul trecut,
ac]iunile filantropice din Postul
Mare la sec]ia B=rnova a Spi-

talului de Psihiatrie, cu g=ndul, c\, fiind mai departe de
municipiul Ia[i, la ei se ajunge,
poate, mai greu. „La aceast\
ac]iune s-au `nscris foarte
mul]i cre[tini, ini]iativa fiind
primit\ foarte bine `n r=ndul
enoria[ilor. Sunt foarte multe
persoane care se intereseaz\
`nc\ din ajun unde se deruleaz\ ac]iunea filantropic\, pentru ca `n felul acesta s\ se organizeze ei `n[i[i mai bine [i
mai adecvat pentru bolnavii
c\rora ne adres\m. Aceste
ac]iuni dau un contur mai frumos tr\irii s\rb\torilor noastre
cre[tine[ti. Pe parcursul s\rb\torilor din Postul Mare este o
frumoas\ angajare. Dac\ lu\m
`n considerare s\rb\toarea
Sfin]ilor 40 de Mucenici, suntem chema]i nu doar s\ particip\m la actul de cult, ci s\
`mp\rt\[im, din m=ng=ierea
acestei s\rb\tori, `n spirit de
solidaritate, ace[ti sfin]i[ori“, a
ad\ugat pr. paroh Mihai M\rgineanu.

Telegraf
Cursuri de `ncondeiat ou\
la Boto[ani
Asocia]ia Tinerilor Ortodoc[i
Rom=ni (ATOR), filiala Boto[ani,
organizeaz\ `n perioada
Postului Mare, pentru tinerii din
jude]ul Boto[ani, cursuri de
`ncondeiat ou\. Dup\ cum ne-a
relatat pr. Marian Macuc,
pre[edintele Asocia]iei Tinerilor
Ortodoc[i Rom=ni, filiala
Boto[ani, cursurile sunt gratuite [i se vor desf\[ura `n
Cantina Bisericii „Sf=ntul Ilie“
din Boto[ani. La final se va organiza o expozi]ie. „Arta `ncondeierii ou\lor presupune nu numai bucuria de a crea, ci [i un

mod de a `nt=mpina Sfintele
S\rb\tori Pascale `n spirit
cre[tin“, a spus pr. Marian
Macuc. Cursurile vor avea loc
dup\ urm\torul program: luni,
14 martie, orele 10:00-12:00;
mar]i, 15 martie, orele 16:0018:00; luni, 21 martie, orele
10:00-12:00; mar]i, 22 martie,
orele 16:00-18:00; luni, 28
martie, orele 10:00-12:00;
mar]i, 29 martie, orele 16:0018:00; luni, 4 aprilie, orele
10:00-12:00; mar]i, 5 aprilie,
orele 16:00-18:00; luni, 11
aprilie, orele 10:00-12:00;
mar]i, 12 aprilie, orele 16:0018:00.

Detalii suplimentare pot fi
ob]inute la numerele de telefon: 0753.723.189 sau
0231.512.978. (C.C.)

„Un z=mbet [i un g=nd
frumos pentru mama“
~n Sala Teatrului din Dorohoi a
avut loc, pe 8 martie, a VII-a
edi]ie a spectacolului-proiect
„Un z=mbet [i un g=nd frumos
pentru mama“. ~n cadrul acestei edi]ii, Cenaclul „Haris“, format din elevii [i elevele
Seminarului Teologic Liceal
Ortodox „Sf=ntul Ioan Iacob“
din Dorohoi, [i tinerii din
Asocia]ia Tinerilor Ortodoc[i

Rom=ni (ATOR), filiala Dorohoi,
s-au num\rat printre grupurile
care au sus]inut un spectacol
artistic. La eveniment au participat autorit\]i locale [i
reprezentan]i ai Inspectoratului
{colar Jude]ean Boto[ani.
(C.C.)

Hramul Bisericii „Sfin]ii
40 de Mucenici“ din Ia[i
Singurul sf=nt l\ca[ din Ia[i
`nchinat Sfin]ilor 40 de
Mucenici [i-a serbat ieri hramul. Mar]i seara au fost oficiate Canonul cel Mare al Sf=ntului Andrei Criteanul [i Acatistul
Sfin]ilor 40 de Mucenici, ieri-

diminea]\ programul liturgic
continu=nd cu Ceasurile,
Obedni]a, Taina Sf=ntului
Maslu [i Parastasul pentru ctitori. ~n ultimii ani, Biserica
Sfin]ii 40 de Mucenici din Ia[i
a fost supus\ mai multor
repara]ii. „S-a realizat consolidarea pridvorului, s-a `n\l]at
acoperi[ul cu un metru [i s-a
acoperit cu tabl\ de cupru.
Acum se `ncaseteaz\ pridvorul
cu lemn de tei, iar anul acesta
urmeaz\ s\ continu\m lucrarea
de pictur\ `nceput\ anul trecut
de pictorul Vasile Carp. P=n\ `n
prezent s-a pictat suprafa]a de
130 de metri“, ne-a spus pr.
paroh Ioan Rusu. (C.C.)

