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PE SCURT
Centre catehetice
pentru formare `n
Arhiepiscopia Ia[ilor
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„Prin rezidirea bisericii,
credincio[ii au sporit duhovnice[te“

~n Sala „Dr. Iustin Moisescu“ din
cadrul Centrului Eparhial Ia[i va
avea loc ast\zi marcarea `nceputului noului an catehetic „Hristos
`mp\rt\[it copiilor“, prin formarea
a zece centre catehetice care vor
primi de la Organiza]ia „World Vision“ aparatura necesar\ pentru
activit\]ile cu [colari [i pre[colari.
Centrele vor func]iona `n Arhiepiscopia Ia[ilor [i vor fi `nfiin]ate `n
parohiile unde se desf\[oar\ proiectul „Hristos `mp\rt\[it copiilor“.
„Vom stabili strategia pentru formarea preo]ilor din jurul parohiilor, care vor primi un laptop, un videoproiector, o imprimant\ [i un
flipchart pentru activit\]ile de formare [i pentru organizarea lec]iilor
de catehez\ pentru copii“, a declarat pr. Constantin N\clad, inspector coordonator al Biroului de
catehizare a tineretului din cadrul
Sectorului Teologic-educa]ional al
Patriarhiei Române. (C.C.)

~n Duminica dup\ ~n\l]area
Sfintei Cruci, PS Corneliu,
Episcopul Hu[ilor, a târnosit
Biserica „Izvorul T\m\duirii“
din incinta Spitalului Jude]ean
de Urgen]e Vaslui, iar PS
Calinic Boto[\neanul, EpiscopVicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, a
resfin]it biserica parohiei
Albe[ti, Protopopiatul Pa[cani,
`n timp ce PS Ioachim
B\c\uanul, Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, a resfin]it Biserica
„Izvorul T\m\duirii“ din
parohia D\rm\ne[ti,
Protopopiatul Moine[ti.

„Voluntari pentru
un viitor `mpreun\“,
la Dur\u

Programul liturgic prilejuit
de sfin]irea Bisericii „Izvorul
T\m\duirii“ din incinta Spitalului Jude]ean de Urgen]\
Vaslui a `nceput sâmb\t\ seara prin oficierea slujbei Vecerniei, iar duminic\, 20 septembrie 2009, a avut loc târnosirea sfântului l\ca[ [i Sfânta
Liturghie, oficiat\ de PS Corneliu, `nconjurat de un sobor
de preo]i [i diaconi. ~n cadrul
Sfintei Liturghii, diaconul
Cristian Antohi a fost hirotonit preot pe seama parohiei Hoceni din Protopopiatul Hu[i. Potrivit site-ului Episcopiei Hu[ilor, la finalul slujbei, Preasfin]itul P\rinte Corneliu a
adresat credincio[ilor prezen]i
un cuvânt de `nv\]\tur\, `n care a amintit semnifica]iile pericopei evanghelice, dar [i leg\tura dintre spital [i Biseric\.
De asemenea, Preasfin]ia Sa a
apreciat efortul p\rintelui misionar de caritate Petru Vulpe
[i al tuturor celor care au con-

Asocia]ia Studen]ilor Cre[tini Ortodoc[i din România (ASCOR) filiala
Ia[i, `n colaborare cu ASCOR filiala
Suceava, a organizat la Centrul
Cultural-Pastoral „Sf=ntul Daniil
Sihastru“ de la Dur\u, `n perioada
18-22 septembrie 2009, tab\ra „Voluntari pentru un viitor `mpreun\“.
La aceast\ tab\r\ finan]at\ de Direc]ia Jude]ean\ de Tineret Suceava au participat 12 elevi [i studen]i, scopul proiectului fiind formarea [i responsabilizarea participan]ilor cu privire la importan]a
implic\rii lor `n activit\]ile de voluntariat. „Pe parcursul acestor zile
s-au prezentat activit\]i concrete `n
care tinerii s-ar putea implica, subliniindu-se faptul c\ ajutorarea semenilor este o porunc\ a lui Dumnezeu, iar `mplinind-o ne asem\n\m lui Hristos, Care este modelul
suprem de slujire a aproapelui.
Acest loc a fost ales pentru ca tinerii s\ poat\ participa la slujbele
religioase de la M\n\stirea Dur\u
[i pentru a pune `n practic\ cuno[tin]ele dobândite `n urma sesiunilor de lucru. ~n ultima zi, participan]ii au urcat pe Muntele Ceahl\u, putând astfel s\-i ajute pe cei
care `ntâmpinau dificult\]i pe traseu“, a declarat Ioan Puiu, coordonatorul proiectului. (C.C.)

{edin]a preo]ilor din
Protopopiatul S\veni
La C\minul Cultural din localitatea Hâne[ti a avut loc ieri `ntrunirea preo]ilor din Protopopiatul S\veni. Slujba Sfintei Liturghii a fost
s\vâr[it\ de ~nalt Preasfin]itul P\rinte Teofan, Arhiepiscopul Ia[ilor
[i Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, la Biserica „Adormirea Maicii
Domnului“ din parohia Hâne[ti, `nconjurat de un sobor de 12 preo]i [i
diaconi. ~n cadrul [edin]ei preo]e[ti,
prezidat\ de IPS Teofan, a fost prezentat\ tema „Bibliotecile parohiale - mijloc de misiune `n parohii“.
Au urmat apoi complet\ri pe marginea referatului sus]inut, precum
[i prezentarea unor hot\râri ale
Centrului Eparhial Ia[i. Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei va conduce ast\zi [edin]a preo]ilor din Protopopiatul Dorohoi, care va avea loc
la Biserica „Sf=ntul Ierarh Nicolae“
din Dorohoi. (C.C.)

Biserica „Izvorul
T\m\duirii“ [i „Sf=ntul
Ierarh Teodosie de la Brazi“
din parohia D\rm\ne[ti

de Constantin CIOFU

tribuit la realizarea acestui important l\ca[ de `nchin\ciune.
~n dup\-amiaza zilei de duminic\, PS Corneliu a vizitat [antierul de pictur\ al M\n\stirii
Flore[ti din jude]ul Vaslui, dar
[i cel de la Palatul egumenesc,
construit `n anul 1858.
Prima slujb\ arhiereasc\
din parohia Albe[ti, Protopopiatul Pa[cani, a fost oficiat\
de PS Calinic Boto[\neanul,
care a resfin]it biserica din
lemn `nchinat\ Sfin]ilor Voievozi. „A fost un moment important pentru c\ `n aceast\
parohie nu a slujit niciodat\
un arhiereu. ~n anul 1874 biserica noastr\ a fost sfin]it\,
dup\ mai bine de 100 de ani
de când a fost construit\, de
c\tre protopopul de Ia[i de atunci, Constantin Pasa“, a declarat pr. paroh Bogdan Melinte, cel care a coordonat, dup\ a-

nul 2000, lucr\rile ample la sfântul l\ca[ din parohia Albe[ti.

S\rb\toare `n parohia
D\rm\ne[ti,
Protopopiatul Moine[ti
Tot duminica trecut\, peste
1.000 de credincio[i au participat la slujba de resfin]ire a
Bisericii „Izvorul T\m\duirii“
din parohia D\rm\ne[ti, Protopopiatul Moine[ti, oficiat\
de c\tre PS Ioachim B\c\uanul. Cu acest prilej, sfântul l\ca[ târnosit a primit al doilea
hram - „Sf=ntul Ierarh Teodosie de la Brazi“. Slujba Sfintei
Liturghii a fost s\vâr[it\, pe
un podium special amenajat,
de c\tre Episcopul-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de un sobor
de 23 de preo]i [i diaconi. „~n

cuvântul de `nv\]\tur\ pe care l-a rostit celor prezen]i PS
Ioachim B\c\uanul a vorbit
despre semnifica]iile Evangheliei din Duminica dup\ ~n\l]area Sfintei Cruci, `ndemnând
ca fiecare s\-[i poarte crucea,
a[a cum enoria[ii parohiei
noastre s-au jertfit pentru `nfrumuse]area bisericii acesteia. Prin rezidirea bisericii, credincio[ii au sporit duhovnice[te. Enoria[ii au fost binevoitori atunci când am dorit s\
consolid\m [i s\ moderniz\m
l\ca[ul de `nchin\ciune. S-a
schimbat catapeteasma, acoperi[ul, s-a pictat, r\mânând
doar zidurile vechi, ce au fost,
la rândul lor, consolidate“, a
spus pr. paroh Toader Alexandrescu. ~n cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Iustin Alexandrescu a fost hirotonit preot de c\tre PS Ioachim B\c\uanul. a

CUVÂNTUL PAROHULUI

Str\ini fascina]i de frumuse]ea Ortodoxiei
de pr. Mihai
M|RGINEANU
Cu mai mul]i ani `n urm\, aflându-m\ `n str\in\tate, vorbind cu un tân\r austriac,
dup\ ce i-am explicat de unde
sunt, l-am `ntrebat ce [tie el despre Moldova. Mi-a r\spuns f\r\ ezitare c\ „este ]ara m\n\stirilor“. F\r\ `ndoial\, `n mod
deosebit Moldova [i Bucovina atrag turi[tii [i pelerinii prin frumuse]ile naturale, dar [i prin
frumuse]ile spirituale, dou\ coordonate definitorii pentru cultura [i civiliza]ia româneasc\
din aceast\ zon\ a ]\rii `n care
manifestarea de cult ortodox\
are un aport semnificativ. {i `n
acest an, prin eforturile [i directa implicare a p\rintelui
Mihai Mese[an de la parohia
„Sf=ntul Ioan cel Nou de la
Suceava“ din Lugano, Elve]ia,
care vine cu grupuri de pelerini
din Occident, mi s-a oferit posibilitatea de a prezenta Ortodo-

xia la ea acas\. {i ca de fiecare
dat\, am constatat cu pl\cut\
surprindere c\ dialogurile avute
cu pelerinii dornici a cunoa[te
via]a ortodox\ `mbog\]esc cu
noi `n]elesuri [i aprofund\ri
chiar „banalul“ nostru trai de
fiecare zi. Grupul, eterogen, format din elve]ieni, olandezi, italieni, sârbi, ace[tia din urm\
ortodoc[i, cu o evlavie deosebit\
fa]\ de Sf=nta Cuvioas\ Parascheva, a ar\tat un interes deosebit pentru cunoa[terea manifest\rii de cult ortodoxe. Astfel,
sosind `n Ia[i, sâmb\t\, 12 septembrie 2009, str\inii au participat la slujba Vecerniei de la
vechea Catedral\ mitropolitan\
din Ia[i, unde au venerat moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva, privind cu mult\ aten]ie la
num\rul mare de tineri care
frecventeaz\ `n general slujbele
noastre religioase. Pe parcursul
vizitei la monumentele [i a[ez\mintele spirituale ie[ene, luând
contact cu istoria [i valorile reprezentative ale zonei, pelerinii
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au manifestat interes fa]\ de
pictura bizantin\ [i arta bisericeasc\ din Moldova, fiind fascina]i de simbolistica manifest\rii de cult ortodoxe. Programul
zilei de sâmb\t\ s-a `ncheiat cu
o sear\ cultural\ oferit\ de corul parohiei noastre, care a delectat auditoriul prin intonarea
unor piese muzicale religioase [i
prelucr\ri folclorice române[ti,
dar [i a unor piese corale din
repertoriul italian, francez, german sau rusesc. Ca `n fiecare
an, vizita la Ia[i a avut [i un moment deosebit: asistarea la slujba Sfintei Liturghii `n Duminica
dinaintea ~n\l]\rii Sfintei Cruci,
care s-a oficiat la parohia noastr\. Slujba a fost s\vâr[it\ `n
curtea bisericii, `n sfântul l\ca[
fiind `n desf\[urare importante
lucr\ri de restaurare, [i a oferit
posibilitatea unui num\r mare
de credincio[i s\ participe la
slujb\. Pelerinii au fost impresiona]i de ceea ce au v\zut. Mia pl\cut expresia unui italian,
care, la sfâr[itul slujbei, `ntre-

bat fiind despre Sf=nta Liturghie la care a asistat, a spus:
„Asta nu e doar Liturghie, asta
e adev\rat\ bucurie“. M-a impresionat acest cuvânt, care,
rostit de un martor din afar\, are o rezonan]\ aparte, ce intr\
`n armonie cu rug\ciunea ortodox\ tr\it\ cu toat\ fiin]a, cu
ochii `nchi[i, care nu `nceteaz\ a
privi spre cele `nalte. Dup\
Sfânta Liturghie, grupul a pornit c\tre Suceava, spre a vizita
m\n\stirile din nordul Moldovei.
{i de aceast\ dat\ am constatat
cu bucurie c\ astfel de pelerinaje nu au drept beneficiari
doar pe cei veni]i din str\in\tate, dialogul oferindu-ne chiar [i
nou\, ortodoc[ilor, un bun prilej
de a descoperi [i `n]elege neb\nuitele frumuse]i ale manifest\rii noastre religioase, con]inutul profund al unor acte de cult
pe care, `mplinindu-le mecanic
sau formal, le [i trat\m, de multe ori, cu superficialitate.
LA

* PR. MIHAI M|RGINEANU ESTE PAROH
PAROHIA TOMA COZMA, PROTOPOPIATUL IA[I 1
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