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Activit\]i social-educative [i culturale la Podu Iloaiei
Nu este `ntâmpl\tor faptul c\
Dumnezeu a rânduit ca [coala din
localitatea Podu Iloaiei, jude]ul
Ia[i, s\ fie vizavi de Biserica
„Sfântul Ierarh Nicolae“. Elevii pot
privi oricând turnurile zvelte ale
sfântului l\ca[, cât [i icoana Sfântului Nicolae, aflat\ pe frontispiciul bisericii. ~n micul ora[ de lâng\ Ia[i se `nf\ptuiesc multe ac]iuni
frumoase, iar una dintre ele are loc
`n aceast\ perioad\ a Postului Mare. ~n fiecare joi a s\pt\mânii se
desf\[oar\ un proiect de art\ culinar\ `n Casa social\ „Sf. Trei Ierarhi“ a Bisericii „Sf. Nicolae“ din
Podu Iloaiei. Activitatea este coordonat\ de cadrele didactice Flavia
Chiru, Tudori]a Dr\goi, Irina Cozma [i Parmena Orzetic de la {coala
„Al. I. Cuza“ Podu Iloaiei, cu spriji-

PE SCURT
Concurs pentru
`nfiin]area Corului
„Psalm“ al Bisericii
Toma Cozma
Parohia Toma Cozma din Ia[i
organizeaz\ un concurs de interpretare a muzicii religioase
corale pentru constituirea Corului de tineret „Psalm“. Aceast\ manifestare se dore[te a deveni un prilej de valorificare a
repertoriului coral religios [i o
modalitate de a combate monotonia cotidian\. Concursul se
adreseaz\ tuturor copiilor,
elevilor, studen]ilor [i tinerilor.
La finalul competi]iei vor fi
acordate premii ce vor consta `n
excursii organizate de parohie.
Concuren]ii vor primi la finalul
concursului diplome de participare [i multe alte premii-surpriz\. ~nscrierile se desf\[oar\
pân\ la data de 11 aprilie 2010.
Condi]iile de participare [i detaliile pot fi ob]inute `n fiecare
duminic\, `ncepând cu ora
17:00, la Biserica Toma Cozma
din Ia[i. (C.C.)

nul p\rintelui paroh Vasile Sârbu
[i al p\rintelui Ioan Dr\goi. Astfel,
un grup de 7-8 elevi din diferite
clase, sub atenta supraveghere a
doamnelor profesoare, mai sus
amintite, preg\tesc bucate de post
care sunt apoi binecuvântate de
preo]ii din parohia noastr\, dup\
care sunt `mp\r]ite b\trânilor de
la spitalul din localitate. Prin acordul de parteneriat `ncheiat `ntre
cele dou\ institu]ii se `nf\ptuiesc
activit\]i deosebite, având sprijinul material din partea bisericii.
Prin intermediul acestui proiect
apropiem elevii de Sfânta Biseric\,
dar `i deprindem [i cu activit\]i
practice de preg\tire a bucatelor
de post, ar\tându-le c\ nu e greu
s\ poste[ti dac\ meniul este bine
ales, variat [i s\n\tos. De aseme-

nea, scopul nostru este de a-i obi[nui
pe copii s\ m\nânce s\n\tos, renun]ând la produsele fast-food care
d\uneaz\ grav s\n\t\]ii. Astfel, am
preparat, `mpreun\ cu ei, diferite
dulciuri: gogo[i, sfin]i[ori, salat\ de
fructe etc., fiind `ncânta]i de savoarea acestor produse. Tot `n acest
spa]iu social al bisericii, doamna Irimia Leocadia, profesor de matematic\, pensionar, ofer\ gratuit medita]ii copiilor din clasa a VIII-a, `n fiecare s\pt\mân\. Casa social\ a
parohiei ad\poste[te o bibliotec\ cu
aproximativ 3.000 de volume, unde
credincio[ii de toate vârstele g\sesc
hran\ duhovniceasc\, atât de trebuitoare sufletului. Acestea sunt doar
câteva din activit\]ile social-educative [i culturale desf\[urate `n comunitatea noastr\, având ca puncte

de reper Biserica [i {coala, cele dou\ institu]ii formatoare ale societ\-

(prof.

Tudori]a

„Buna Vestire deschide calea omului c\tre rai“
Peste 1.000 de credincio[i au
participat ieri la slujba Sfintei
Liturghii, oficiat\ de ~nalt
Preasfin]itul P\rinte Teofan,
Arhiepiscopul Ia[ilor [i
Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, la M\n\stirea
Sih\stria Voronei din jude]ul
Boto[ani. P\rintele Mitropolit
a fost `nconjurat de un sobor
numeros de preo]i [i diaconi.
de Constantin CIOFU
Biserica cu hramurile „Buna
Vestire“ [i „Sf. Onufrie de la Vorona“ a M\n\stirii Sih\stria Voronei din jude]ul Boto[ani a `mbr\cat ieri straie de s\rb\toare. ~nc\

de la primele ore ale dimine]ii,
credincio[ii din satele aflate `mprejurul ob[tii monahale de la Sih\stria Voronei [i-au `ndreptat
pa[ii c\tre sfânta biseric\. Al]i
zeci de oameni de toate vârstele
din localit\]i `ndep\rtate, unii `n
c\ru]e, al]ii `n ma[ini, au venit s\
se roage pentru s\n\tatea trupului [i iertarea p\catelor pe locurile unde au vie]uit de-a lungul timpului siha[tri ca Sfântului Onufrie de la Vorona, la ale c\rui
moa[te pelerinii vin s\ se `nchine.
Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan
Gur\ de Aur, unit\ cu Vecernia,
s-a s\v=r[it pe o scen\ aflat\ lâng\ biserica m\n\stirii. Din soborul de 20 de preo]i [i diaconi au
f\cut parte arhim. Ioan Harpa,
exarhul zonei Boto[ani, pr. Lucian Leonte, protoiereul Protopopiatului Boto[ani, stare]i de la mai
multe m\n\stiri din jude]ul Bo-

to[ani, precum [i preo]i de mir.
R\spunsurile la stran\ au fost
date de un grup de studen]i ai Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din Ia[i, care au
`nfrumuse]at slujba arhiereasc\
prin cântarea psaltic\ româneasc\.

Semnifica]iile
Bunei Vestiri
Dup\ citirea Sfintei Evanghelii,
~nalt Preasfin]itul P\rinte Teofan
a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\ `n
care a amintit mai `ntâi de hramurile frumoase care `mpodobesc zona Boto[aniului. „Dumnezeu ne
ofer\ aceste clipe frumoase de `ntâlnire [i de rug\ciune. La slujbele
de hram se `ntâlnesc stare]ii, stare]ele, preo]ii de la parohii [i credincio[ii, iar arhiereul sluje[te Sfânta

„~ntreb\ri ale
prezentului: c\s\torie
sau concubinaj?“
Direc]ia pentru Tineret Jude]ean\ din Ia[i, din cadrul Autorit\]ii Na]ionale pentru Sport
[i Tineret, [i Universitatea
Apollonia Ia[i au organizat ieri,
25 martie 2010, dezbaterea interactiv\ „~ntreb\ri ale prezentului: c\s\torie sau concubinaj?“, `n Sala Cavalerilor a Universit\]ii Apollonia. La acest
eveniment, moderat de jurnalistul Mircea Dascaliuc, au participat: prof. univ. dr. Nicu
Gavrilu]\ (Facultatea de Filosofie [i {tiin]e Social-Politice
din cadrul Universit\]ii „Al. I.
Cuza“ Ia[i), pr. prof. dr. Vasile
Nechita (Facultatea de Teologie
Ortodox\ din cadrul Universit\]ii „Ovidius“ Constan]a) [i
Ivona Burduja, lector doctorand
la Universitatea Apollonia din
Ia[i. „Societ\]ile au fost stabile
atât timp cât [i familiile au fost
stabile“, a declarat pr. Vasile
Nechita, care a r\spuns la toate `ntreb\rile adresate de studen]ii participan]i. Prof. Gavrilu]\ a ar\tat c\ „r\mânem liberi dac\ facem alegerile cu responsabilitate. O responsabilitate mare e aceea de a te c\s\tori cu prietena pe care o ai [i
a-]i asuma anumite sacrificii“.
Prin aceast\ ini]iativ\, organizatorii au oferit tinerilor oportunitatea g\sirii unor r\spunsuri la diferitele provoc\ri ale
societ\]ii contemporane. (G.M.)

]ii române[ti.
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Liturghie, totul petrecându-se spre
slava lui Dumnezeu. Astfel se creeaz\ o ambian]\ de har [i o atmosfer\ de binecuvântare“, a spus IPS
Teofan, care a continuat s\ vorbeasc\ despre semnifica]iile s\rb\torii Bunei Vestiri. „Cea mai cumplit\ veste a fost izgonirea omului
din rai, pentru c\ noi nu am fost
crea]i s\ murim, s\ avem dureri [i
suferin]e `n via]\. Fiindc\ a p\c\tuit, omul a primit cea mai cutremur\toare vestire, adic\ s\ plece
din rai. Dumnezeu a v\zut durerea
lui [i de aceea i-a trimis pe p\mânt
prooroci, ca s\-l `ntoarc\ spre El.
Buna Vestire deschide calea omului c\tre rai. Vestea cea rea a devenit, prin mila lui Dumnezeu, una
a trecutului, pentru c\ vestirea
prezentului a fost coborârea lui
Dumnezeu `n p=ntecele Sfintei
Fecioare Maria, spre m=ntuirea
noastr\“, a explicat Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei. La finalul
slujbei, protos. Ghedeon Hu]ana[u,
stare]ul Sih\striei Voronei, a
mul]umit ~nalt Preasfin]itului
P\rinte Teofan pentru prezen]\ [i
i-a oferit o icoan\ cu Sf. Onufrie de
la Vorona. „IPS Teofan ne-a bucurat inima [i ne-a mângâiat prin
prezen]a ~nalt Preasfin]iei Sale, ca
ucenic [i ca fiu iubit al vrednicului
de pomenire Patriarh Teoctist,
care a declarat `n anul 2005, cu
prilejul canoniz\rii Sfântului
Onufrie de la Vorona: «Aici sunt
urmele mele». Ast\zi (n.r. - ieri),
~nalt Preasfin]ia Voastr\ a]i
liturghisit [i a]i `n\l]at rug\ciuni
pe urmele vrednicului de pomenire
Preafericitul P\rinte Teoctist, care
v-a iubit atât de mult“, a remarcat
protos. Ghedeon Hu]ana[u. a

SFATURI PRACTICE

Aten]ie la modul [i locul unde aprindem lumân\rile [i candelele
~n ceea ce prive[te prevederile
legislative din domeniul Prevenirii [i Stingerii Incendiilor (PSI),
aducem la cuno[tin]\ tuturor celor interesa]i, `n special conduc\torilor de unit\]i biserice[ti, personalului bisericesc, dar [i credincio[ilor, c\ din data de
05.08.2009 a intrat `n vigoare
Ordinul comun nr. 28/2338 al Ministerului Administra]iei [i Internelor [i al Ministerului Culturii,
Cultelor [i Patrimoniului Na]ional, care se refer\ la Dispozi]iile
generale de ap\rare `mpotriva incendiilor la obiectivele de cult.
~ntrucât, `n timpul slujbelor,
`n biserici [i `n afara lor, acolo
unde sunt locuri special amenajate, din evlavie este acest obicei
frumos [i simbolic de a se aprinde lumân\ri sau candele, pe de o

parte, iar l\ca[urile de cult, pe de
alt\ parte, ad\postesc bunuri sacre - care fac parte din patrimoniul bisericesc, multe dintre
aceste biserici, respectiv m\n\stiri, fiind ele `nsele monumente
istorice, care se `nscriu `n Patrimoniul na]ional sau chiar interna]ional (UNESCO), din aceste
motive, fiecare [i to]i `mpreun\
trebuie s\ contribuim la conservarea acestor valori [i bunuri
din patrimoniul Bisericii [i prin
conduita [i evlavia noastr\ s\
avem `n vedere, `n subsidiar, [i
riscurile generate de prezen]a
„focului deschis“, s\ avem o
aten]ie `n plus [i fa]\ de aspecte
ce ]in de modul [i locul unde
aprindem aceste lumân\ri [i candele, `n biseric\ sau `n afara ei,
[i, de ce nu, fiecare la el acas\.

Neglijarea acestor chestiuni
de ordinul PSI, improviza]iile de
tot felul [i lipsa de aten]ie sau de
r\spundere fa]\ de aceste aspecte reglementate de normele PSI
din partea personalului bisericesc, dar [i din partea credincio[ilor au produs de-a lungul timpului sau pot produce oricând incendii la biserici, respectiv distrugerea par]ial\ sau total\ a
unor bunuri din patrimoniul bisericesc.
Ca `n fiecare an, cu prilejul
Sfintelor S\rb\tori ale Pa[tilor,
foarte mul]i credincio[i particip\
la slujbele specifice acestei perioade, existând un flux numeros
de persoane care vor lua lumin\
`n noaptea de ~nviere; `n felul
acesta, [i riscurile de genul celor
enumerate mai sus sunt mai po-

sibile ca oricând [i amplificate de
num\rul mare de persoane care
aprind [i poart\ lum=n\ri sau
candele `n bisericile unde se s\vâr[esc aceste slujbe.
Aceast\ situa]ie trebuie s\ determine din partea preo]ilor, dar
[i a credincio[ilor, o aten]ie `n
plus la aceste aspecte de ordinul
PSI, astfel `ncât s\ fie luate, din
timp, anumite m\suri suplimentare de prevenire a incendiilor
sau a unor evenimente nedorite
de acest gen.
Cu speran]a unor s\rb\tori fericite, `ndemn\m pe to]i la trezvie [i la rug\ciune `n a[teptarea
bucuriei [i a luminii pascale. (pr.
Alin-C
Cristian PREOTU, inspector eparhial `n cadrul Comitetului de s\n\tate [i securitate `n
munc\, Arhiepiscopia Ia[ilor)
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