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Săptămâna Sfi ntelor Patimi începe în Duminica 
Floriilor. În toate zilele acestei săptămâni se 
săvârșesc Deniile.

***

Luni, în Săptămâna Patimilor, se face 
pomenirea patriarhului Iosif, vândut de 

fraţii săi cu treizeci de arginti. El este o preînchipuire 
a lui Hristos, care a fost vândut de Iuda.

Tot în această zi se face pomenire și de 
smochinul neroditor, blestemat de Hristos să se usuce 
pentru că nu avea rod. E o pilda dată omului, din care 
trebuie să reţină, că Dumnezeu este atât iubire cât 
și dreptate. Deci, la judecata de apoi, El nu doar va 
răsplăti, ci va și pedepsi pe cei ce nu au rodit.

Marţi se face pomenirea celor zece 
fecioare. Este o pildă care are menirea să 

ne ţină trează datoria de a trăi permanent în Hristos. 
Concluzia acestei pilde este că Hristos, trebuie să Se 
regăsească în fi ecare dintre noi în orice moment.

Miercurea Săptămânii Sfi ntelor Pătimiri 
se face pomenirea femeii păcătoase 

care a spălat cu lacrimi și a uns cu mir picioarele 
Mântuitorului, înainte de Patima Sa, ca simbol al 
pocăinţei și îndreptării omului păcătos. A anticipat 
înmormântarea lui Hristos și pregătirea Lui cu 
miresme, “aducând mir de mult preţ”.

Joia Patimilor este închinată amintirii a patru 
evenimente  deosebite din viaţa Mântuitorului: 

spălarea picioarelor ucenicilor, ca pildă de smerenie, 
Cina cea de Taină la care Mântuitorul a instituit Taina 
Sfi ntei Euharistii, rugăciunea arhierească și începutul 
patimilor prin vinderea Domnului.

Vinerea Mare se face pomenirea de sfi ntele, 
înfricoșătoarele și mântuitoarele Patimi 

ale Mântuitorului și de mărturisirea tâlharului celui 
recunoscător care a dobândit raiul.

Sâmbătă Mare prăznuim îngroparea lui 
Hristos cu trupul și pogorârea la iad 

cu dumnezeirea pentru a ridica din stricăciune 
la viaţa veșnică pe cei din veac adormiţi.
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Astăzi cu toţii trăim într-o perioadă de lipsă, uneori totală de cele trebuincioase și de frământare continuă. 
În aceste condiţii există multe familii care sunt în imposibilitate de a se întreţine, duc lipsă de alimente, 

îmbrăcăminte, încălţăminte, medicamente, cei mai supuși riscurilor fi ind vârstnicii și invalizii.
Cu toate aceste griji și frământări, vă aducem la cunoștinţă că Biserica Ortodoxă din Moldova, mijlocitoarea 

celor mai triști ca noi, nu-i trece cu vederea pe cei nevoiași și întotdeauna este săritoare la nevoie în vremuri grele.
În acest sens în cadrul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove activează Asociaţia Ortodoxă „Caritate și 

Credinţă”, condusă de către Prea Sfi nţitul Petru, Episcop de Hâncu, Vicar al Mitropoliei Chișinăului.
Cei care au nevoie de ajutor se pot adresa în scris către Asociaţia Ortodoxă „Caritate și Credinţă” care se afl ă pe 

adresa: or. Chișinău, str. Onisifor Ghibu, 4/2, MD-2071, tel: 519971.
Cererea de acordare a ajutorului trebuie să cuprindă următoarele date:
- Nume;
- Prenume;
- Domiciliu și telefon;
- Numărul total al membrilor familiei, inclusiv copii minori;
- Ajutorul concret de care au nevoie.

Sursa: www.eph.md Conceperea copiilor trebuie să se facă doar 
pe cale naturală. Aceasta este decizia ministrului 
sănătăţii, care spune că nu va permite nici în ruptul 
capului fertilizarea in-vitro în R. Moldova. Potrivit lui 
Vladimir Hotineanu, în sectorul privat statul nu are 
controlul celulelor sexuale feminine. “Există riscul să 
apară trafi cul de ovule, ceea ce echivalează cu trafi cul 
de organe”, declară ofi cialul. 

“Vom ieși cu amendamente la legea sănătăţii 
reproductive și atunci vom lua o decizie corectă, 
pentru ca în ţară să nu fi e anarhie”, a mai declarat 
Vladimir Hotineanu, decizia căruia riscă să fi e atacată 
la CEDO de către o clinică privată.

 Reaminitim că și Biserica Ortodoxă este 
categoric împotriva fertilizării in vitro.

Preluare ortodoxia.md

15/28 martie
Duminica Floriilor este primul praznic 

împărătesc, cu data schimbătoare, din cursul anului 
bisericesc. Este sărbătoarea care ne amintește 
intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim, înainte 
de Patimi.

Primele menţiuni despre această sărbătoare 
provin din sec. IV: Sf. Epifanie, îi atribuie două 

predici, iar pelerina apuseană Egeria (sau Etheria), 
descrie modul cum se sărbătorea această duminică 
la Ierusalim spre sfârșitul secolului IV. 

În vechime, Duminica Floriilor era numită și 
Duminica aspiranţilor sau a candidaţilor la botez, 
pentru că în această zi catehumenii mergeau cu 
toţii, cu mare solemnitate, la episcop, spre a-i cere 
să fi e admiși la botez, iar acesta le dădea să înveţe 
Simbolul credinţei. Se mai numea și Duminica 
graţierilor, pentru că, în cinstea ei împăraţii acordau 
graţieri. După un obicei străvechi, menţionat chiar 
în sec. IV de către pelerina Egeria și generalizat în 
toată Biserica creștină, se aduc în biserici ramuri 
de salcie, care sunt binecuvântate și împărţite 
credincioșilor, în amintirea ramurilor de fi nic și de 
măslin, cu care mulţimile au întâmpinat pe Domnul 
la intrarea Sa triumfală în Ierusalim și pe care noi 
le purtăm în mâini ca semn al biruinţei împotriva 
morţii.  

Potrivit tradiţiei, atât la Bizanţ, cât și la 
curţile domnești din Ţările Ro mânești, sărbătoarea 
Floriilor se prăznuia cu multă solemnitate. Luau 
parte împăraţii (domnii) cu demnitarii lor, cărora li 
se împărţeau făclii aprinse ca și la Paști.  

În seara acestei duminici încep în biserici 
frumoa sele slujbe ale deniilor din săptămâna 
Sfi ntelor Patimi. 

Obiceiuri de Florii
Pentru buna desfășurare a sărbătorii Floriilor, 

cu o zi înainte se strâng ramuri de salcie înmugurită, 
se leagă în snopi și se duc la biserică pentru a fi  
sfi nţite de preot. După sfi nţire ramurile numite 
“măţișori” sunt luate acasă de către credincioși 
pentru a împodobi cu ele icoanele, ușile ferestrele, 
intrările în grajduri sau pentru a le pune la fântâni 
și la streșinile caselor. Femeile mai obișnuiesc și 
astăzi să le înfi gă pe straturile proaspăt semănate, 
să le pună în hrana animalelor sau să le așeze pe 
morminte.

SĂPTĂMÂNA 
PATIMILOR

DUMINICA FLORIILOR

MINISTRUL 
SĂNĂTĂŢII ESTE 

ÎMPOTRIVA 
FERTILIZĂRII
“IN-VITRO”

AJUTOR PENTRU CEI NEVOIAȘI
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                AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 
              MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE

27 februarie
ÎPS Vladimitr a participat la expoziţia tematică 

„Porumbelul - simbolul Păcii”, care a avut loc la Casa 
Centrală a Armatei. În aceeași zi, Mitropolitul Vladimir 
împreună cu toţi oaspeţii de onoare s-a recules la panoul 
comemorativ, din incinta Muzeului Casei Centrale a 
Armatei, dedicat combatanţilor confl ictului de pe Nistru 
căzuţi la datorie.

28 februarie 
ÎPS Mitropolit Vladimir a ofi ciat Sfânta Liturghie 

la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din 
capitală.

2 martie
ÎPS Mitropolit Vladimir a participat la slujba 

parastasului pentru cei care au căzut cu moarte de erou 
în războiul de pe Nistru. În aceeași zi spre seară, ÎPS 
Vladimir a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Vlad 
Filat.

5 martie
ÎPS Vladimir a participat la lucrările Sfântului 

Sinod al Biserici Ortodoxe Ruse.

7 martie 
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Vladimir a liturghisit 

la Catedrala Mitropolitană. După încheierea Sfi ntei 
Liturghii, mitropolitul Vladimir a împărţit copiilor 
cruciuliţe, cărţi de rugăciuni și sucuri. În aceeași seară a 
avut loc și citirea Acatistului Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos.

9 martie
ÎPS Vladimir a avut o  audienţă la Primul Ministru 

al Republicii  Moldova dl Vl. Filat, cu care a discutat 
problema introducerii religiei ca obiect de studiu în 
școală.

11 martie
Mitropolitul Vladimir a fost invitat la prima ședinţă 

a Comisiei intersinodale în probleme administrative și ale 
sobornicităţii Bisericii. Întrunirea a avut loc în Catedrala 
Patriarhală din Moscova și a fost prezidată de către 
Mitropolitul Varsonufi e de Saransk și Mordovia.

14 marie
IPS Vladimir a săvârșit Sf. Liturghie la cadedrala 

mitropolitană din Chișinău

28 februarie 
A fost hirotonit în treapta de preot diaconul Andrei 

Jalbă pe seama parohiei „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” 
din s. Ghincăuţi, r. Edineţ.

14 martie.
A fost hirotonit în treapta de diacon Gheorghe Istrati.

DECORAŢII 
BISERICEȘTI

AU FOST HIROTONIŢI

26 februarie
Pentru suportul pe care l-a acordat bisercii „Sf. 

Ioan Teologul” din s. Peresecina, r. Orhei, a fost decorat 
cu Ordinul „Sf. Cneaz Vladimir”, gr. III, domnul 
Corneliu Garbuz, membru al Consiliului coordonator 
al fondului moldo-grec „Sf. Ioan Teologul” și 
absolvent al Facultăţii Teologice din Grecia.

2 Martie, la rugămintea Ministerului Afacerilor 
Interne Direcţia mitropolitană a îndemnat slujitorii 
din cuprinsul Mitropoliei Moldovei să ofi cieze în ziua 

de 2 martie parastasuri pentru ostașii căzuţi la datorie 
în războiul de pe Nistru. Această dată a fost decretată 
drept Zi de comemorare a celor care și-au pierdut viaţa 
în confl ictul armat pentru integritatea și independenţa 
Moldovei din 1991-1992.

ÎPS Mitropolit Vladimir a ofi ciat slujba parastasului 
la Mănăstirea Ciufl ea, în catedrala Ministerului Afacerilor 
Interne, fi ind prezentă conducerea de vârf a ministerului 
de interne și apărării.

Ierarhul a menţionat următoarele: “În numele 
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Iubiţi întru 
Hristos fraţi și surori, domnilor ofi ţeri, prieteni și camarazi 
ai ostașilor și voluntarilor căzuţi pe câmpul de luptă pentru 
independenţa și suveranitatea Republicii Moldova, au 
trecut optsprezece ani de la tragicele evenimente de pe 
Nistru. 

Dumneavoastră împreună cu cei care nu s-au întors 
de pe câmpul de luptă aţi fost printre primii care cu pieptul 
deschis aţi mers pentru a apăra ţara noastră. În fi ecare an 
la această Catedrală, la Catedrala Ministerului Afacerilor 
Interne, iar începând cu anul acesta și în toate Bisericile 
din Republica Moldova s-au înălţat rugăciuni pentru cei 
căzuţi la datorie.

Cei care cu eroism și-au apărat ţara, vatra și 
familia nu au pregetat o clipă atunci când a fost vorba 
de securitatea familiilor lor, a noastră a tuturor și a 
acestui pământ binecuvântat de Dumnezeu. În urma 
acestei rugăciuni comune pe care am săvârșit-o astăzi 
pentru bravii apărători ai patriei ce nu s-au mai întors de 
pe câmpul de luptă, Bunul Dumnezeu a auzit suspinul 
văduvelor, a copiilor rămași orfani auzind și rugăciunea 
domniilor voastre pentru cei căzuţi.

Ei și-au dat viaţa pentru noi, obligaţiunea noastră 
este să ne rugăm pentru ei, deci să ne rugăm Bunului 
Dumnezeu să-i odihnească cu drepţii, pe noi să ne 
miluiască, să ne dea sănătate deplină și ani mulţi pentru 
a-i putea pomeni și cu lumânarea în mână să facem 
rugăciune ca Domnul să primească jertfa și rugăciunea 
dumneavoastră. Amin.”    

 A urmat slujba de pomenire la Catedrala 
Mitropolitană, la care au participat foștii combatanţi la 
confl ictul armat de pe Nistru. La rugăciune a fost prezent 
și deputatul Marian Lupu.

Drept mulţumire din partea Bisericii pentru 
devotamentul slujirii patriei Mitropolitul Vladimir a 
menţionat trei colonei cu înalte distincţii bisericești: dl Ion 
Ţurcan - Ordinul “Sf. Ștefan cel Mare”, gr. II, dl Eduard 
Maican și dl Mihai Cebotaru - Ordinul “Cuv. Paisie 
Velicikovski”, gr. II.

 La acţiunile militare de pe Nistru au participat 29 
de mii de persoane, dintre care peste 250 au decedat, alţi 
circa 300 de participanţi rămânând invalizi. 

 La 5 martie a.c., sub conducerea Sanctităţii Sale 
Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, la Sankt-
Petersburg și-a desfășurat lucrările Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Ruse la care din  partea Mitropoliei Chișinăului 
și Moldovei au participat Înalt Prea Sfi nţia Sa Mitropolitul 
Vladimir și PS Marchel, Episcop de Bălţi și Fălești. 

După cum a menţionat Sanctitatea Sa patriarhul 
Kiril, „agenda de lucru încărcată” include chestiuni ce ţin 
de activitatea recentă a Bisericii Ortodoxe Ruse. Membrii 
Sfântului Sinod au analizat rezultatele deplasărilor 
Patriarhului, a diferitor activităţi ce au avut loc recent și 
altele.

Pe lângă celelalte subiecte discutate, s-a stabilit 
numirea ÎPS Iustinian, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari, 
ca responsabil de parohiile Patriarhale din SUA, în același 
timp în fruntea Eparhiei de Tiraspol și Dubăsari a fost numit 
Episcopul Sava de Krasnogorsk, vicar patriarhal.

Sursa: mospat.ru

COMEMORAREA OSTAȘILOR CĂZUŢI 
ÎN RĂZBOIUL DE PE NISTRU 

Secvenţă de la ședinţa Comisiei intersinodale 

Cu binecuvântarea 
Sanctităţii Sale Kiril, Patriarhul 
Moscovei și al Întregii Rusii și a 
Înalt Prea Sfi nţiei Sale Vladimir, 
Mitropolitul Chișinăului și al Întregii 
Moldove, la 20 martie în incinta 
Filarmonicii Naţionale, Mitropolitul 
Ialrion (Alfeev), președinte al 
Departamentului Relaţii Externe 
al BO Ruse, vine cu concertul de 
muzică sacră „Patimile după Matei”. 

Vor evolua:
Capela Academică Naţională 

Emerită a Ucrainei „Dumca”. 
Conducător artistic și dirijor principal 
- Erou al Ucrainei, Artist al Poporului din Ucraina, Laureat 
al Premiului Naţional „Taras Șevcenko”, Academicianul 
Evgheni Savciuc.

Orchestra ansamblului de 
muzică clasică „Boris Leatoţinski” a 
Casei Naţionale de muzică de cameră 
și orgă. Conducător artistic - Artist a 
Poporului din Ucraina Valentina 
Ikonnik- Zaharcenko.

Solo:
Miroslava Solovianenco 

(soprano), Tatiana Gavrilenco 
(mezzo-soprano) - Artistă Emerită 
a Ucrainei, Alecsandru Biloșapka 
(tenor), Igor Voronca (bas) - Artist 
Emerit al Ucrainei, Protodiacon 
Tarasie Mudrac (Evanghelistul)

Conducătorul proiectului - 
Anatolii Solovianenco, Artist al Poporului din Ucraina.

Începutul programului: ora 20.00
Intrare liberă.

„Patimile după Matei” program de muzică sacră la 
Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”

ȘEDINŢA 
SFÂNTULUI SINOD 

AL BISERICII 
ORTODOXE RUSE
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Pe 9 martie, cei doi 
Mitropoliţi – ÎPS Petru, 
Mitropolitul Basarabiei și ÎPS 
Vladimir, Mitropolitul Chișinăului 
și al întregii Moldove – s-au 
întâlnit cu premierul Vlad Filat și 
au discutat despre predarea religiei 
în școli.

UNIMEDIA vă prezintă 
mai jos declaraţiile celor doi 
Mitropoliţi, după întâlnirea cu 
premierul:

ÎPS Petru: „Am discutat 
despre introducerea religiei în 
școală. Astăzi, societatea este 
bolnavă. Religia îl educă pe 
om să fi e un om cult. Predarea 
religiei în școli este cerinţa 

poporului. Nu credem că este 
necesar un referendum pentru 
acest subiect. Ne dorim ca religia 
să fi e o disciplină obligatorie, dar 
vom accepta să fi e și o disciplină 
opţională.”

ÎPS Vladimir: „Am rămas 
satisfăcuţi de la întâlnirea de 
azi, deoarece Guvernul merge în 
întâmpinarea Bisericii Ortodoxe. 
Noi suntem pentru organizarea 
unui referendum referitor la 
predarea religiei în școală. În 
satele în care se predă religia, 
sunt mai puţine crime comise. Ne 
dorim să-i educăm pe cei micuţi. 
O să adresăm Patriarhiei Rusiei 
și Patriarhiei Române pentru 

a pregăti un program special 
pentru Republica Moldova, ca să 
fi e predată religia obligatorie în 
fi ecare școală.”

În acest sens urmează ca 
statul să îndeplinească pași concreţi 
pentru a introduce în curriculumul 
naţional religia ca obiect de 
studiu obligatoriu în instituţiile de 
învăţământ preuniversitar.

Anterior, la intrare în 
clădirea Guvernului, Mitropolitul 
Chișinăului și a Întregii Moldove 
a declarat că nu cunoaște ordinea 
de zi, iar Mitropolitul Basarabiei a 
adăugat că a primit ieri, 8 martie, 
invitaţia de a participa la întâlnire.

Sursa: UNIMEDIA

Societatea ortodoxă din Republica Moldova 
este îngrijorată de faptul că lipsesc posturi radio și 
TV cu conţinut bisericesc. Un grup de credincioși 
de la parohia “Sf. M. Mc. Gheorghe” din capitală 
a înaintat un demers dlui Djon Maximciuc, director 
general al Companiei “SUN TV”, prin care solicită 
includerea în grila de programe a unor posturi 
televizate ortodoxe. 

Demersul este susţinut de către Mitropolia 
Moldovei, organizaţiile obștești și parohii, dar 
Compania „SUN TV” nu a reacţionat și mai bine de 

o lună nu a dat nici un răspuns.
Astfel, se continuă colectarea de 

semnături întru susţinerea acestei iniţiative 
și se vor face demersuri repetate către 
organele abilitate și către conducerea ţării.
Totodată, credincioșii sunt indignaţi de faptul 
că alte posturi neoprotestante își găsesc locul în 
grila de programe, considerând că este o politică 
premeditată a difuzorului de informaţie, fi ind 
apreciată drept prozelitism într-o ţară majoritar 
ortodoxă.

Pe data de 1martie, la Seminarul Teologic 
Liceal de Fete “Regina Maria” din s. Suruceni, r. 
Ialoveni a fost organizată o olimpiadă teologică.

Cu un mesaj din partea Mitropoliei 
Chișinăului și a întregii Moldove a venit Prot. 
Octavian Moșin, care le-a transmis elevilor 
cuvântul de salut al Mitropolitului Vladimir în 
care Înalt Prea Sfi nţia Sa își manifestă susţinerea 
faţă de organizarea unor astfel de evenimente 
cognitive, exprimându-și convingerea că elevii 
Școlilor Teologice de astăzi vor fi  teologii de 
mâine cu un serios bagaj de cunoștinţe și cu un 
comportament adecvat învăţăturii Ortodoxe. 

La concurs au participat câte opt seminariste 
de la Seminarul din Suruceni și respectiv opt 

seminariști de la Școala Teologică din Chișinău.
Celor două echipe le-au fost pregătite cinci 

subiecte din următoarele discipline teologice: 
Vechiul și Noul Testament, Istoria Bisericii 
Universale, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, 
Catehism, Dogmatică și Tipic. 

Moderatori au fost profesorii Pr. Andrei 
Oistric și Pr. Ioan Uglea. 

Seminariștii au demonstrat cunoștinţe 
profunde la disciplinele propuse. În fi nal elvii 
Seminarului de la Chișinău s-au dovedit a fi  
învingători în concurs. 

După olimpiadă a urmat slujba de 
mulţumire în capela Seminarului și o excursie 
prin sălile școlii care a găzduit evenimentul. 

Pe data de 3 martie a.c. s-au pus bazele constituirii 
Societăţii Medicilor Creștin-Ortodocși din Republica 
Moldova biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” din capitală 
a găzduit astăzi întrunirea unui grup de medici care 
a discutat înfi inţarea Societăţii Medicilor Creștin-
Ortodocși din Republica Moldova.

În cadrul întâlnirii s-a vorbit despre necesitatea 
unei asemenea organizaţii mai ales în rândurile 
medicilor, a căror activitate profesională presupune o 
strânsă legătură cu Biserica.

În scopul bunei organizări a Societăţii s-au 
prezentat modelele și statutele unor organizaţii 
asemănătoare din România, Rusia și alte ţări vecine.

Având în vedere specifi cul religios al organizaţiei, 
iniţiatorii întâlnirii nu au putut să nu invite la eveniment 
și un reprezentat al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii 
Moldove, în persoana consilierului mitropolitan, Prot. 
Nicolae Ciobanu.

Părintele Nicolae a salutat iniţiativa medicilor 
ortodocși și și-a manifestat întreaga disponibilitate 
pentru sprijinirea creării acestei Societăţi, Sfi nţia Sa 
motivându-și declaraţiile prin faptul că medicii au 
una dintre cele mai nobile meserii - salvarea de vieţi 
omenești, îndeplinind astfel o poruncă a lui Dumnezeu 
- cea de a ne ajuta aproapele afl at în suferinţă. Părintele 
a mai adăugat că astfel bolnavii vor putea avea parte 
pe lângă tratamentul propriu-zis și de o consiliere 
spirituală, iar codul deontologic al medicilor va fi  în 
conformitate cu normele creștin-ortodoxe, lucru ce nu 
poate fi  apreciat decât pozitiv.

Participanţii la întrunire au analizat statutele 
mai multor organizaţii de profi l de peste hotare și în 
urma discuţiilor au hotărât stabilirea unor întâlniri 
ulterioare pentru defi nitivarea procesului de constituire 
a Societăţii Medicilor Creștin-Ortodocși din Republica 
Moldova.

În scopul acordării activităţilor de voluntariat, 
recunoașterea și importanţa pe care o au aceste activităţi 
în promovarea valorilor și benefi ciilor pentru societate, 
cabinetul de miniștri a dat aviz pozitiv astăzi, 10 martie, 
Legii cu privire la voluntariat.

Astfel, proiectul de lege reglementează promovarea 
și facilitarea participării cetăţenilor Republicii Moldova, 
cetăţenilor străini și apatrizilor, în spiritul solidarităţii civice, 
la acţiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de 
drept public și privat fără scop lucrativ, precum și modul 
de realizare a voluntariatului. “Voluntariatul are o valoare 
socială, care depășește considerabil valoarea economică și 
contribuie la consolidarea societăţii”, a precizat ministrul 
Tineretului și Sportului, Ion Cebanu, în cadrul ședinţei 
Guvernului.

Scopul prezentului proiect îl constituie promovarea 
implicării active a persoanelor de orice vârstă în activităţile 
societăţii și comunităţii, consolidarea și responsabilizarea 
civică a cetăţenilor, valorifi carea potenţialului uman pentru 
necesităţile și nevoile societăţii.

Potrivit ministrului Ion Cebanu, activităţile de 
voluntariat vor fi  efectuate fără remunerare sau orice altă 
recompensă fi nanciară în afară de cheltuielile efectuate 
pentru realizarea activităţii, care presupune cheltuieli de 
transport, alimentare, cazare, asigurare, în caz de necesitate 
de deplasare și alte cheltuieli indispensabile realizării 
activităţii de voluntariat.

În Republica Moldova fenomenul de voluntariat 
nu este încă dezvoltat. Numărul total de voluntari este de 
aproximativ de 12 mii de persoane, dintre care 2000 sunt 
angajaţi. fapt ce reprezintă 3-5% din numărul funcţionarilor 
publici.

Legea voluntariatului urmează să fi e adoptată de către 
Parlamentul R. Moldova. 

Cei doi Mitropoliţi au discutat cu Premierul 
Filat despre predarea religiei în școli

Guvernul Republicii 
Moldova a dat aviz 

pozitiv legii cu privire la 
voluntariat

Constituirea Societăţii 
Medicilor Creștin-

Ortodocși din Republica 
Moldova

Creștin-ortodocșii din Moldova solicită posturi 
televizate pravoslavnice

Olimpiadă teologică la Seminarul Teologic 
Liceal de Fete “Regina Maria” din Suruceni



4    calendar Nr.03(224), 15 martie 2010CURIERUL ORTODOX

CALENDAR CALENDAR 
ORTODOXORTODOX

Martie - Mărţișor
1 D 14 Duminica a 4-a a 

Postului Mare (A Sf. Ioan 
Scărarul) Cuv. Mc. Evdochia; 
Cuv. Domnina; Sf. Mc. 
Antonina.  

2 L 15. Sf. Sfi nţitul Mc. Teodot;
Sf. Mc. Isihie și Nestor.

3 M 16 Sfi nţii Mucenici Eutropie,
Calinic și Vasilisc. 

4 Mc 17 Cuviosul Gherasim de
la Iordan; Sf. Mc. Pavel și Iuliana
- sora lui.

5 J 18 Joia Canonului Mare. Sf.
Sfi nţit Mc. Conon din Isauria; Sf.
Mc. Iraida.

6 V 19 Sfi nţii 42 de Mucenici din
Amoreea; Sf. Eufrosin.

7 S 20 Sâmbăta Acatistului
Bunei Vestiri. Sf. Sfi nţit. Mc. și
episcop din Cherson: Vasilevs,
Efrem, Evghenie, Capiton, Elpidie.

8 D 21 Duminica a 5-a a 
Postului Mare (A Sf. Mariei 
Egipteanca) Cuviosul Teofi lact 
Mărturisitorul, episcopul Nico-
midiei; Cuv. Dometie.

9 L 22 + Sfi nţii 40 de Mucenici
din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian.

10 M 23 Sf. Mc. Condrat,
Ciprian, Dionisie și cei împreuna
cu dânșii.

11 Mc 24 Sf. Sofronie Patriarhul
Ierusalimului; Sf. Mc. Trofi m și 
Talu.

12 J 25 Cuv. Teofan
Mărturisitorul; Sf. Grigorie
Dialogul.

13 V 26 Aducerea Moaștelor Sf.
Ierarh Nichifor.

14 S 27 Cuviosul Benedict;
Sfântul Mucenic Alexandru preotul.

15 D 28 Duminica Floriilor. 
Sfi nţii Mucenici Agapie, Plisie și 
Timolau și cei împreuna cu dânșii. 
(Dezlegare la pește)

16 L 29 Săptămâna Patimilor. 
Sfi nţii Mucenici Sabin, Papa,
Romano și Anin.

17 M 30 Cuviosul Alexie omul
lui Dumnezeu; Sf. Mucenic Marin.

18 Mc 31 Sf. Chiril arhiepiscopul
Ierusalimului.

19 J 1 Sfi nţii Mucenici Hrisant,
Daria și Ilaria.

20 V 2 Cuvioșii Mucenici uciși
în Mănăstirea “Sfântul Sava cel
Sfi nţit”.

21 S 3 Cuviosul Iacob, episcopul
și Mărturisitorul; Sf. Toma și
Serapion.

22 D 4  Învierea Domnului.  
p

Sf. Sfi nţit Mc. Vasile, preotul din 
Ancira.

23 L 5 Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei
199 de ucenici ai lui.

24 M 6 Cuv. Zaharia; Sf. Mc.
Luca; Sf. Artemon. 

25 Mc 7 (+)Buna Vestire .
26 J 8 (+)Soborul Arh. Gavriil; 

Sf. Mc. Montanus preotul și soţia sa
Maxima.

27 V 9 Sf. Mc. Matroana din
Tesalonic; Sf. Prooroc Anania.

28 S 10 Cuv. Ilarion cel Nou și
Ștefan, făcătorul de minuni; Sfi nţii
Mucenici Filit și Lidia.

29 D 11 Duminica Tomei. Cuv. 
Mc. Marcu episcopul Aretuselor; 
Sf. Chiril diaconul.

30 L  12  Cuv. Ioan Scărarul; Sf.
Prooroc Ioad; Sf. Evula - mama Sf.
Pantelimon.

31 M 13 Sf. Sfi nţit Mc. Ipatie,
episcopul Gangrei; Sf. Acachie și
Veniamin diaconul. 

1/14 martie
Sfânta Evdochia samarineanca era 

de fel din cetatea Iliopolei, care se găsea 
în provincia Libanului, în Frigia. A trăit 
pe vremea împărăţiei lui Traian. Mai 
întâi a dus o viaţă de desfrâu, atrăgând 
la sine pe mulţi care o îndrăgeau din 
pricina chipului ei frumos. Cu aceasta 
ea a adunat multă avere. După aceea 
însă a venit la Hristos, iar prilejul i l-a 
dat un oarecare monah Ghermano, pe 
care ea l-a auzit odată vorbind despre 
credinţa cea adevărată și despre pocăinţă. 
Deci, fi ind îmboldită de nevoia de a-și 

schimba felul de viaţă, datorită și unor 
descoperiri dumnezeiești ce i s-au făcut, 
a fost botezată de către episcopul Teodot. 
Într-una din descoperirile ce i s-au făcut, 
s-a simţit răpită cu mintea și s-a văzut 
pe sine luată de mână de un înger și 
ridicată la cer, unde îngerii se bucurau 
cu toţii de întoarcerea ei în timp ce ceva 
negru și înfi orător la vedere scrâșnea din 
dinţi și striga, ca și cum i s-ar fi  făcut 
vreo nedreptate, dacă i s-ar fi  smuls de 
sub puterea lui Evdochia. După ce și-a 
împărţit toată averea și a dat-o săracilor, 
s-a dus într-o mănăstire și în timp ce-și 

petrecea viaţa în nevoinţe duhovnicești, 
fi ind găsită de cei ce o îndrăgiseră mai 
înainte, a fost luată de acolo și dusă 
înaintea împăratului, care urmase la 
împărăţie după Traian; dar înviind în 
chip minunat pe copilul acestuia a fost 
lăsată în pace. La mulţi ani după aceasta 
a fost supusă la cercetări de către Diogen, 
stăpânitorul Iliopolei, dar făcând iarăși 
minuni, a fost lăsată în pace. Numai sub 
Vincenţiu, care a urmat lui Diogen, i s-a 
tăiat capul cu sabia pentru credinţa în 
Hristos. Și așa a luat de la Domnul cununa 
cea nestricăcioasă a muceniciei.

8/21 martie
Fericitul Teofi lact se trăgea de fel din 

părţile Răsăritului. Și petrecându-și viaţa cu 
bine încă de copil, mai târziu, prin purtarea 
de grijă a lui Dumnezeu, a plecat de acolo 
și a venit la Constantinopol. Aici, el s-a 
împrietenit, cu timpul, cu cel ce se găsea 
mai mare peste slujitorii de taină ai palatului 
împărătesc, și a fost primit și el în slujba 
lor. Iar acesta era Tarasie, marea podoabă a 
Ortodoxiei.

Când Tarasie, cu voia lui Dumnezeu, 
a fost ales în scaunul de la Constantinopol, 
după ce Pavel Cipriotul s-a retras din scaun 
de bunăvoie, atunci a fost întocmai ca și cum 
lumina ar fi  fost pusă cu adevărat în sfeșnic. 
Minunatul arhiereu a zidit îndată o mănăstire, 
lângă intrarea în Marea Neagră și printre alte 
fapte pe care le-a mai făcut a tuns în monahism 
și pe cuviosul Teofi lact și pe Mihail, care mai 
înainte fuseseră mireni și care împodobiseră 
lumea în care trăiseră până atunci, atât cu 
fapta cât și cu cuvântul.

Mai târziu arhiereul văzând virtutea 
plină de strălucire a celor doi bărbaţi și 
propășirea lor continuă în Hristos, a trimis 
după ei și i-a așezat îndată în casa de rugăciuni 
pe care o zidise. Dar nu a trecut multă vreme 
și Mihail a fost făcut episcop în Sinada, iar 

cinstitul Teofi lact în Nicomidia.
Cât de multe au fost faptele bune pe 

care le-a săvârșit cuviosul Teofi lact o arată 
lucrurile înseși: sfi ntele biserici clădite de 
dânsul, spitalele, ajutorarea văduvelor și a 
orfanilor și nemăsurata lui milostenie. Căci 
atât de dedat slujirii semenilor lui era acest 
mare următor al lui Dumnezeu încât umplând 
câte un vas cu apă călduţă spăla și ștergea cu 
însăși mâinile sale pe betegi, pe șchiopi și pe 
cei cu mădularele rănite.

Când marele Tarasie a părăsit viaţa 
aceasta, după ce a strălucit nouăsprezece 
ani în arhierie a urmat pe scaunul patriarhal 
Nichofor cel preaînţelept. Atunci s-a întâmplat 
ceva deosebit de urât: Leon cel urâtor de 
Hristos, punând mâna pe sceptrul împărăţiei, 
a pornit de îndată, ticălosul, la nimicirea 
sfi ntelor icoane. Și lucrul acesta dându-se pe 
faţă, marele Nichifor, trimiţând după cei mai 
de seamă dintre arhierei și luând cu sine pe 
Emilian al Cizicului, pe Eftimie al Sardelor, pe 
Iosif al Tesalonicului, pe Eudoxie al Amoreii, 
pe Mihail al Sinadelor și împreună cu alţii și 
pe fericitul Teofi lact, a venit împreună cu el 
la nelegiuitul și apostatul împărat, punându-
i înainte multe leacuri de vindecare din 
dumnezeieștile Scripturi. Dar acela, întocmai 
ca o aspidă ce-și astupă urechile, nu a voit să 

înţeleagă cele grăite de ei; ci, nesocotind toate 
acesta, susţinea cu dârzenie credinţele lui 
deșarte de mai înainte. Ceilalţi arhierei văzând 
aceasta, au tăcut. Numai fericitul Teofi lact, 
îndreptându-și cuvântul către împărat, i-a zis: 
știu că dispreţuiești bunătatea și îndelunga-
răbdare a lui Dumnezeu. Dar va veni asupra 
ta, fără de veste, cumplită nenorocire și 
distrugere întocmai ca furtuna și nu vei avea 
pe nimeni care să te scape. Auzind acestea 
împăratul s-a umplut de mânie și a poruncit ca 
toţi să fi e alungaţi în surghiun: dumnezeiescul 
Nichifor în insula Tasos; fericitul Mihail 
al Sinadelor în Eudochia și ceilalţi în alte 
părţi. Iar pentru de trei ori fericitul Teofi lact a 
poruncit să fi e trimis în surghiun în Strovilon 
(care este o cetate de apărare în garnizoana 
chiverioţilor și se găsește lângă mare). În 
aceasta petrecând acest fericit mărturisitor 
timp de treizeci de ani și răbdând cu stăruinţă 
toate suferinţele în acest pământ străin, s-a 
mutat către Domnul. Iar după câtva vreme 
încetând erezia și Ortodoxia strălucind din 
nou, în timpul binecredincioasei împărătese 
Teodora și al preasfi nţitului patriarh Metodie, 
cinstitele moaște ale preacuviosului părintelui 
nostru Teofi lact au fost aduse din surghiun și 
au fost așezate în Nicomidia, în biserica cea 
zidită de dânsul.

4 /17 martie
Deprinzându-se, încă de copil, cu frica de Dumnezeu, când 

s-a făcut mai mare sfântul Gherasim a îmbrăcat schima monahală și 
s-a dus departe, în adâncul pustiului Tebaidei, pe vremea împăratului 

Constantin Pogonatul, nepotul lui Eraclie. Acolo a depus atâta luptă 
pentru virtute și s-a apropiat atât de mult de Dumnezeu, încât i se 
supuneau lui și fi arele cele sălbatice. Astfel, el avea pe lângă sine 
un leu care îi slujea și care pe lângă toate celelalte slujbe pe care i 
le făcea, mai făcea și pe aceea că ducea la păscut și aducea înapoi 
catârul care îi căra sfântului apă. Odată, pe când leul dormea, 
niște călători care treceau pe acolo cu cămilele lor, văzând catârul 
păscând singur, l-au luat și l-au legat de cămilele lor, pornind mai 
departe. Spre seară, monahul ce-și făcea ucenicia pe lângă sfântul 
Gherasim, văzând că leul vine singur, s-a mâhnit, socotind că leul a 
mâncat catârul. Și ducându-se a spus acest lucru sfântului. Iar sfântul 
Gherasim a poruncit ca mai departe leul să îndeplinească și slujba 
catârului. Leul a primit aceasta și tot timpul, cât catârul a fost ţinut 
de neguţătorii care-l luaseră, purta vasele cu apă pe spinarea lui și 
alergând cât putea de repede, se silea să aducă apă. Dar, s-a întâmplat 
ca neguţătorii amintiţi, la întoarcere, să apuce pe aceeași cale. 
Când s-au apropiat de râul unde se găsea leul ca să aducă apă, leul 
văzând și cunoscând catârul, care urma cămilelor fi ind legat de ele, 
năpustindu-se cu o săritură neașteptată a înspăimântat pe neguţători 
și i-a pus pe fugă. Apoi, apucând catârul de căpăstru, l-a tras după 
sine, iar catârul a tras după el toate cămilele de care era legat și care 
la rândul lor erau legate una de alta, așa cum este obiceiul, și le-a adus 
la chilia sfântului. Apoi bătând cu coada la ușa chiliei, le-a înfăţișat 
sfântului ca pe un vânat. Văzând aceasta, sfântul Gherasim, zâmbind 
ucenicului său, a zis: În deșert am grăit rău despre leu; deci, să fi e mai 
departe slobod de slujba pe care o săvârșea și să se ducă să petreacă 
după obiceiul său. Atunci leul, plecându-și capul, ca și cum ar fi  
mulţumit sfântului și-a luat calea către munte. Și o dată pe săptămână 
venea și se apropia de sfânt, plecându-și capul înaintea lui, ca și cum 
i s-ar fi  închinat. După ce sfântul Gherasim s-a săvârșit din viaţă, 
leul a venit din nou să-și primească binecuvântarea. Dar, negăsind pe 
sfânt și afl ând de la ucenicul acestuia despre sfârșitul lui și fi ind dus la 
mormântul sfântului, mai întâi a scos aici niște mugete ușoare, dar în 
cele din urmă răcnind cu multă putere, și-a dat duhul. Astfel mărește 
Dumnezeu pe cei ce-L slăvesc pe Dânsul, încât face ca și fi arele să li 
se supună celor ce păstrează neîntinat chipul și asemănarea Sa.

Pomenirea preacuvioasei muceniţe Evdochia samarineanca

Pomenirea sfântului preacuviosului părintelui nostru 
Gherasim, cel de la Iordan

Pomenirea preacuviosului părintelui nostru Teofi lact 
Mărturisitorul, episcopul Nicomidiei
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Astrologia este „știinţa” ocultă care 
pretinde că poate prezice viitorul pe baza 
studiului mișcării corpurilor cerești (soarele, 
luna, planetele). Această îndeletnicire antică, 
reînviată în epoca modernă, se bazează pe 
supoziţia că mișcările corpurilor cerești 
infl uenţează destinul omului în particular și al 
popoarelor pământului în general. Cercetările 
istorice atestă faptul că practicarea astrologiei 
avea o largă răspândire la popoarele antice, 
în Egipt, China, Japonia, India, Babilon, 
Grecia, Persia și în Imperiul Roman. Aceste 
practici oculte –vrăjitoria, magia, astrologia, 
spiritismul sunt urâciuni în faţa Domnului 
(Deut.18,12), care au condus la distrugerea și 
pierderea acestor popoare idolatre. 

Dar virusul astrologiei a reapărut și în 
societatea consumistă contemporană, ea fi ind 
ușa prin care intră în forţă toate credinţele 
păgâne. Cunoaștem cu toţii manifestările de 
astăzi ale astrologiei: horoscoape, zodiace, 
chiromanţie, tarot ș.a. Bolta cerească este 
împărţită în 12 părţi sau semne, unul pentru 
fi ecare lună: Balanţă, Taur, Scorpion ș.a.m.d. 
Astrologii ne impun să credem că fi ecare om 
depinde de luna în care s-a născut, semnul 
zodiacal formându-i caracterul. Cu alte 
cuvinte, ceea ce ești nu depinde de tine, ci de 
semnul tău zodiacal: deci nu sunt de vină că 
sunt rău, ci zodia în care m-am născut (sic!).

Pentru omul contemporan, 
despiritualizat de fostul regim totalitar 
comunist ateu, preocuparea de astrologie i 
se pare la prima vedere inofensivă, atractivă 
(ne vestește ceva despre viitor) și chiar 
distractivă, „compatibilă” cu învăţătura 
creștină. Dar la o cercetare mai atentă vom 

descoperi cu stupoare că astrologia nu 
numai că nu ne este folositoare, pierdere 
de timp, ci nocivă pentru sufl et și pentru 
modul de vieţuire, este pierderea legăturii cu 
Dumnezeu și a mântuirii. Renumitul teolog 
rus Alexandr Dvorkin demască aberaţiile 
astrologiei: „Credinţa astrologică este 
totalmente contradictorie creștinismului, 
aceasta este o axiomă”, la fel cum mărturisea 
Mihai Eminescu despre provenienţa noastră 
istorică: „Suntem români și punctum”, adică 
nu se mai discută.

Iată ce spune și arhimandritul grec 
Vasiliu Bacoiani referitor la deșertăciunea 
preocupărilor astrologice: „192 de oameni 
de știinţă din toată lumea, dintre care 19 au 
luat premiul Nobel, s-au opus astrologiei, 
descriind-o ca fi ind „mitologie”. Cu toate 
acestea, unele sărmane sufl ete încă cred că 
este „înţelepciune”... Cei care se încred în 
horoscop, n-au nici credinţă și nici nu sunt 
raţionali. Oamenii care cred în horoscop 
sunt aceia care n-au credinţă și nici dreaptă 
socoteală”. Astfel că, astrologia nu este deloc 
o știinţă, ci o îndeletnicire magică, care poate 
avea consecinţe deplorabile pentru cei ce o 
practică și pentru întreaga umanitate.

Tuturor le urăm o săptămână frumoasă, 
plină de fapte bune și de bunăvoinţă, 
de rugăciune și de post cu folos. Să ne 
desprindem din mrejele superstiţiilor sau 
din cele ale indiferentismului religios și să 
ne încredinţăm viaţa noastră Aceluia, în 
mâinile Căruia se afl ă destinul Universului și 
al tuturor oamenilor, și Care dorește ca toţi să 
fi e fericiţi, aici și în veșnicie (alături de El).

Pr. V. Nour

La 20 februarie 2010, în biserica Sfântului Roman Dulcele 
Cântăreţ de la Mănăstirea Novospaskii din Moscova a avut 
loc Sfânta Liturghie, ofi ciată în limbile slavonă și română. 
Slujba solemnă a fost condusă de egumenul Irineu (Tafunea), 
reprezentant al Mitropoliei Chișinăului în Rusia. La rugăciune, 
au participat aproximativ 70 de persoane. Iar copiii de la școala 
duminicală, precum și alţi reprezentanţi ai Republicii Moldova, 
care au reședinţa în Rusia au cântat și au ajutat în timpul slujbei.

La sfârșitul slujbei părintele Irineu a mulţumit tuturor 
celor adunaţi pentru rugăciune. În plus, preotul nostru a spus 
că cu cât mai des vor fi  astfel de rugăciuni comune, cu atât mai 
bine va fi  pentru toţi. Și rușii ar putea să știe pe cine să cheme în 
ajutor, pentru că întotdeauna creștinii s-au ajutat reciproc și s-au 
comportat întotdeauna ca fraţii. Toată lumea ar trebui să știe acest 
lucru și să fi e astfel tratată, deoarece creștinul ortodox nu este 
periculos pentru nimeni iar creștinismul în sine - este o religie a 
dragostei și a păcii.

De asemenea părintele Irineu a remarcat că renașterea 
spirituală atât pentru Rusia cât și pentru Moldova este o condiţie 
importantă pentru supravieţuire. O persoană morală avansată poate 
distinge binele de rău. Fără de regenerare spirituală și morală, nu 
putem depăși tentaţia și ispita care ne înconjoară, și distruge patria 
noastră. Mulţi sunt conștienţi că prin forţele proprii nu pot schimba 
lumea înconjurătoare și astfel au nevoie de ajutor de la Dumnezeu. 
Și Dumnezeu vine în ajutorul omului care este conștient de căderea 
lui, observă viciile sale și începe să se roage lui Dumnezeu pentru 
ajutor. Ajutor, care este disponibil sub formă de har, transmis prin 
tainele bisericești.

Oamenii trebuie să înţeleagă că la baza multor probleme stă 
incapacitatea de a distinge binele de rău, de a sluji lui Dumnezeu și 
de a nu face voia diavolului. Noi trebuie de îndată ce am observat 
că un copil rupe un copac, calcă iarba în picioare sau distruge 
fl orile să-l oprim. În caz contrar, acesta va crește în rău.

Vocea Bisericii a fost auzită întotdeauna, este auzită și astăzi. 
Cred că Domnul îi va ajuta pe toţi cei care se roagă cu speranţă.

După slujbă, în clădirea școlii duminicale a fost oferită o 
agapă frăţească pentru toţi credincioșii. La masă au fost servite 
bucate de post: supă cu ciuperci, paste cu sos, și de asemenea 
dulciuri, compot și ceai, 

În timpul mesei, părintele Iacov (Strătilă), a ţinut un discurs 
de bun venit. El a mulţumit tuturor celor care au avut ocazia să 
participe la slujbă. Și, de asemenea, a solicitat să se transmită și 
altora că astfel de rugăciuni, discuţii și mese vor avea loc frecvent. 
De asemenea, părintele a mulţumit ”mironosiţelor”, care au 
pregătit o masă atât de delicioasă și frumoasă.

În timpul mesei au fost interpretate unele cantece, și a fost 
vizionat un fi lm despre călătoriile la locurile sfi nte din anul 2009. 

Următoarele  întâlniri pentru rugăciuni comune, vor avea 
loc la 13 martie, 27 martie și după Paști (data urmează a fi  
confi rmată). În aceste zile, în timpul Sfi ntei Liturghii, creștinii 
vor  putea să primească Taina Spovedaniei. După Săptămâna 
Paștelui la Mănăstirea Novospaskii va avea loc un concert de 
Paști și spectacolul prezentat de copiii de la școala Duminicală a 
Mănăstirii Novospasskii și a copiilor originari din Moldova.

Reprezentanţii Mitropoliei Moldovei și Congresul Diasporei 
Moldovenești propune tuturor să vină la rugăciunea comună, 
la mese, luând cu ei produse de post (dacă este posibil) pentru 
prânz.

Consemnare: ieromonah Irineu (Tafunea)

LITURGHIE 
PENTRU DIASPORA 

MOLDOVENEASCĂ DE 
LA MOSCOVA

ASTROLOGIA – UȘĂ DE INTRARE ÎN 
PĂGÂNISM 

În anul 1925 la Sadovoe, 
o suburbie a orașului Bălţi, din 
jertfele adunate de călugărul 
Bujor, a fost construită o 
mănăstire de călugări. Pe acele 
timpuri la mănăstire se nevoiau 
11 călugări. Mănăstirea  avea 
100 ha de pământ. Viaţa 
mănăstirii a fost perturbată de 

cel de al doilea război mondial, 
în timpul căruia călugării au 
părăsit mănăstirea.

Din fosta mănăstire au 
rămas clopotniţa și biserica 

cu hramul „Acoperământul  
Maicii Domnului”.

În perioada ateismului  
de stat biserica a avut soarta 
multor locașuri sfi nte: a fost 
închisă, apoi transformată în 
club apoi în depozit...

Din anul 1989 biserica 
este redeschisă, fi ind reîntoarsă 

creștinilor.
Cu voia lui Dumnezeu 

din 1998 paroh la acest locaș 
de închinăciune a fost numit 
un tânăr și energic călugăr de 

la mănăstirea Rudi, părintele 
Inochentie, care a trecut toate 
treptele onorifi ce  ajungând la 
cea de egumen.

Deși au trecut zeci de ani 
de  la închiderea mănăstirii, 
totuși atmosfera rugăciunii 
se păstrează și astăzi. Se 
păstrează tradiţia fi ind 
transmisă de către creștini din 
generaţie în generaţie. Vin la 
acest sfânt locaș  și creștini  
din raioanele învecinate. 
Printre acestea li-am întâlnit 
pe Vera Dumbrăveanu, de 
70 de ani și Maria Movilă 
de 65 de ani din s. Corlăteni, 
Râșcani; Natalia Lungu de 63 
de ani, Ira Melnic-Iavorschi, 
78 de ani din Dondușeni ș.a. 
Se grăbesc după ajutorul lui 
Dumnezeu fi ind îndemnaţi de 
sentimentul religios. Creștinii 
vin din diferite cauze – fi e că 
au niște neajunsuri, necazuri 
sau scârbe. Aici la mănăstire 
sunt așteptaţi cu dragoste 
și tact de către părintele 
Inochentie, care încearcă să-i 
ajute cu rugăciunile sale.

Vine lumea la mănăstire 
pentru că mulţi s-au vindecat, 
pentru că cu adevărat Sfânta 
Fecioară aude rugăciunile 
noastre: Maica Domnului, 
acoperă-ne de tot răul cu 
cinstitul Tău Acoperământ.

Emilia Eftenie Ţurcanu, or. 
Bălţi

SUB ACOPERĂMÂNTUL MAICII 
DOMNULUI

Enoriașii bisericii “Acoperământul Maicii Domnului” din Elizaveta, Bălţi îl felictă pe 
părintele Inochentie, care pe data de 30 martie va împlini frumoasa vârstă de 33 de ani, dorindu-
i sănătate, ajutor de la Dumnezeu în munca grea de îndrumător  al creștinilor care i-au fost 
încredinţaţi  spre păstorire. 

La mulţi ani părinte Inochentie!
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 18 ani de la agresiunile rebelilor cazaci și, 
implicit de la atacul armatei a 14-a ruse asupra forţelor de 
poliţie moldovenești… A trecut multă vreme, dar armata 
e tot acolo și vinovaţii tot nepedepsiţi, ba și cu posturi de 
conducere (asta dacă nu au murit între timp).

Eu eram mic pe atunci, aveam 5 ani. Nu am nici un 
fel de amintire legat de confl ict, chiar dacă tata împreună 
cu un grup de prieteni și colegi de generaţie au participat 
și ei în anumite moduri la ostilităţi. Am avut și un unchi, 
maior de poliţie în Râșcani, ucis în ’94, care a particpat 
plenar la operaţiuni. Imaginea mea despre confl ict mi-a 
fost creată prin concursul mai multor factori: mama și 
familia pe de o parte, media, pe de alta și ceea ce am mai 
citit eu pe unde am apucat.

Ceea ce rămâne însă sunt victimile și violarea 

unei bucăţi de popor român. Ţin la ai mei. Iar dacă ai mei 
ar fi  fost niște eschimoși, tot aș ţine la ei, pentru că alţii 
nu am. Atașament necondiţionat! Știţi ce înseamnă asta? 
E ca dragostea de familie. Nu ne-o alegem, dar o iubim. 
Nu înseamnă altceva decât înseamnă familia pentru un 
oricare alt fecior, dar totuși ne e cea mai scumpă. Nu 
ne susţine în tot ce vrem noi, dar totuși ne uscăm fără 
susţinerea ei. Așa simt eu și în legătură cu ţara de care 
aparţin. E parte din mine. Iar când apar niște neanderthali 
care folosesc forţa brută pentru a mi-i ucide pe ai mei, eu 
nu-i pot ierta. Niciodată. Noi nu suntem ca ei. Noi avem 
un alt fel de spirit. Noi suntem oameni liberi și curaţi. 
Noi nu atacăm. Noi ne apărăm cu tărie și constanţă. 
Dezbinaţi formal, reîmpărţiţi zonal, ameninţaţi brutal.. 
noi nu cedăm!

29 de mii de participanţi la confl ictul cu rușii 
și cazacii nu e ceva de uitat. Azi au fost organizate 
ceremonii de onorare a victimelor. S-a vorbit despre 
cotropitori și dușmani ai unei statalităţi naţionale, a unei 
părţi de Românie, a unei părţi de popor român care atunci 
a ales, mai mult sau mai puţin voluntar, “să încerce marea 
cu degetul”. Roadele le culegem și acum, or jocul de-a 
independenţa continuă cu tot cu ruși în coaste. Nu ne 
mai slăbesc ei din “îmbrăţișarea frăţească” cu iz sadist… 
Poate că pentru noi conceptul de vecinătate apropiată nu 
înseamnă mare lucru, dar pentru ruși acesta spune mult 
prea multe pentru a nu ţine de noi cu dinţii, iar prin noi, 
în șah și vestul.

Sunt mândru că am ajuns să trăiesc zilele fericite 
în care să aud guvernarea moldavă vorbind despre 
sacrifi ciul  nevoit la care mi-a fost supus poporul, iar asta 
doar din cauza și datorită abordării barbare a esticilor de 
a obţine lucrurile care li se pare că le aparţin, sine qua 
non străine de ei.

Noi vom ţine capul sus pentru că noi nu suntem 
ca ei…

Blogul lui Tudor Cojocaru

Filmul “Fratelui meu din 
exil”, – o cronică a epocii staliniste 
în România bazată pe scrisorile 
Monseniorului Vladimir Ghika 
– a primit premiul UCIN (Uniunea 
Cineaștilor din România) pentru cel 
mai bun documentar de lung metraj, 
ex-aequo cu documentarul “Faust 
– drumul clipei”, realizat de Laurenţiu 
Damian. Scrisorile inedite care stau 
la baza fi lmului “Fratelui meu din 
exil” au fost căutate și descoperite de 
realizatoarea Ana Boariu în anul 2007 
și au fost publicate sub îngrijirea ei 
în volumul cu același titlu, apărut la 
editura Galaxia Gutenberg în 2008.

Exista un singur indiciu care 
a determinat-o pe Ana Boariu să 
caute corespondenţa: sentinţa de 

condamnare a lui Vladimir Ghika. 
Pentru a fi  trimis aceste scrisori, pentru 
a fi  avut curajul să vorbească deschis 
și să descrie situaţia din România, 
așa cum era ea cu adevărat, Vladimir 
Ghika a fost condamnat în 1953 de 
tribunalul militar București la trei ani 
de temniţă grea. Monseniorul Vladimir 
Ghika, nepot al ultimului domnitor al 
Moldovei și preot catolic al Diecezei 
de Paris, a decedat la închisoarea 
Jilava un an mai târziu, în 16 mai 
1954, după ce fusese condamnat cu un 
an mai devreme pentru corespondenţa 
purtată cu Vaticanul și, totodată, pentru 
scrisorile trimise fratelui său Dimitrie, 
fost ministru de externe al României, 
exilat în Elveţia.

Proiectul fi lmului a așteptat 
trei ani să găsească o fi nanţare, fi ind 
de trei ori respins la concursul CNC. 
A fost în cele din urmă coprodus de 
asociaţia SIGNIS ROMÂNIA și de 
KTO, televiziunea catolică din Paris, 
și a fost difuzat până în prezent doar 
de televiziuni din Franţa și Elveţia. În 
România, fi lmul a fost lansat pe DVD 
cu ocazia simpozionului organizat 
joi, 4 martie, de Academia Română 
și intitulat “Vladimir Ghika, martir 
în România”. Numele Monseniorului 
Ghika se va număra probabil curând 
printre cele ale sfi nţilor martiri români, 
procesul de beatifi care fi ind în curs.

NOI NU SUNTEM CA EI PREMIUL UCIN PENTRU FILMUL 
FRATELUI MEU DIN EXIL

Vladimir Ghika

CORUL SYMBOL, 
DOUĂZECI DE ANI DE 
MUZICĂ, PRIETENIE ȘI 

CREDINŢĂ
Pentru toţi iubitorii de muzică bună și în special de 

interpretări corale de excepţie, Corul de copii și tineret 
„Symbol“ al Patriarhiei Române este o emblemă. Cor 
născut odată cu libertatea românilor, în 1990, glasurile 
tinerilor din Symbol au devenit la rândul lor un simbol al 
purităţii glasurilor iubitoare de Dumnezeu, care înalţă 
Domnului cântare de laudă.  

***
În toamna lui 1990, câţiva copii și tineri, cu 

vârste între 11 și 35 de ani, au fost reuniţi într-un cor 
de părintele profesor Jean Lupu, dirijor de excepţie 
care a știut să le unească și aspiraţiile spre frumos. Era 
18 septembrie 1990, când Symbol a plecat pe drumul 
cântecului sub binecuvântarea vrednicului de pomenire 
patriarh Teoctist. 

Membrii corului sunt solfegiști cu credinţă în 
Dumnezeu și care ajung la statutul acesta după un aspru 
fi ltru de selecţie a blândului părinte, în același timp 
profesionist dirijor, Jean Lupu. 

Întâlnire pentru muzică și prietenie

Obiectivele declarate ale corului au fost întotdeauna 
dorinţa de a populariza, cu predilecţie, creaţia muzicală 
naţională, laică și religioasă, aceasta din urmă fi ind 
mult subestimată în perioada anterioară, precum și 
de a contribui la înălţarea spirituală a auditoriului și 
la retușarea imaginii despre copiii României. Astfel 
obiectivele au constituit prin ele însele un fi ltru de 
selecţie, căci spre acest cor s-au îndreptat, benevol, 
numai copii în ale căror familii educaţia religioasă este o 
preocupare dominantă. 

Tânăra Mădălina-Laura Grama ne-a declarat: 
„Nu am găsit un alt gen de muzică mai frumos decât 
cântul coral. Niciun alt gen muzical nu poate oferi ceea 
ce oferă experienţa corală. În primul rând, în zilele 
noastre, deși există multe astfel de genuri, nu consider 
că toate își merită denumirea - «muzicale». Anumite 
«melodii» care se pot asculta nu au, de fapt, niciun fel de 
muzicalitate în ele. În schimb, muzica pe care o cântăm 
noi în cor are întotdeauna sonorităţi deosebite. Indiferent 
de perioada în care a fost compusă o piesă corală, ea 

trăiește în continuare și capătă o notă de actualitate prin 
simpla interpretare pe care i-o putem da noi, coriștii. 
Am fost fascinată de ceea ce mi-a povestit mama mea 
despre ce înseamnă să cânţi în-tr-un cor sub bagheta 
părintelui profesor Jean Lupu. Odată ajunsă la sala de 
repetiţii a Corului Symbol, m-am simţit imediat atrasă 
de ideea de colectivitate în care muzica este un element 
atât de important. Am simţit că vreau să fac parte din 
această familie și nu regret nicio clipă că am luat această 
hotărâre. Pe lângă toate cunoștinţele muzicale pe care 
le-am acumulat în ultimii 11 ani de când sunt membră 
a corului, am legat și multe prietenii și am văzut cât de 
mult contează să ai alături de tine persoane cu care simţi 
că ești în comun. Cred că pot spune că cel mai mult m-a 
atras la Corul Symbol faptul că nu era doar o formaţie, ci 
un loc de întâlnire pentru muzică și prietenie“. 

Trofee la diferite festivaluri de anvergură

Pe lângă cunoscutele scene din capitală, Corul 
Symbol a cântat și în diferite universităţi, în numeroase 
catedrale și biserici din București și din ţară. Filarmonica 
„George Enescu“ include în fi ecare stagiune cel puţin un 
concert al Corului Symbol. De-a lungul celor 20 de ani 
de existenţă, activitatea corului a fost recunoscută prin 
numeroase trofee și invitaţii de a concerta la diferite 
festivaluri naţionale și europene. 

La spectacolele aniversare ale corului, atât 
membrii, cât și dirijorul Symbolului au primit (în 1995, 
2000, 2005) diplome din partea Uniunii Compozitorilor 
și a Asociaţiei Naţionale Corale. „Corul Symbol are 
un repertoriu variat, cuprinzând muzică bisericească 
bizantină, creaţii corale bisericești ale compozitorilor 
români și străini, prelucrări de folclor românesc, muzică 
clasică românească și universală. Corul de copii și 
tineret «Symbol» a cântat pe scenele Sălii Palatului, 
Radiodifuziunii Române, Ateneului Român, Operei 
Naţionale, Palatului patriarhal, Universităţii Naţionale 
de Muzică, Palatului Parlamentului, Palatului Cotroceni, 
Băncii Comerciale Române, Uniunii Compozitorilor, 
în universităţi, școli și muzee, precum și în numeroase 
catedrale și biserici din capitală și din ţară. A participat la 
concursuri și festivaluri internaţionale, obţinând premii 
la Karditsa (Grecia), Cantonigros (Spania), Chișinău, 
Noyon (Franţa) și Bydgoszcz (Polonia). A susţinut 
turnee în Grecia, Franţa, Republica Moldova, Elveţia, 
Ungaria, Rusia, Germania, Belgia, Norvegia, Lituania 
și Bulgaria. Ne bucurăm foarte mult că activitatea 
spiritual-artistică este apreciată corespunzător de critica 
de specialitate și de public“, ne-a declarat părintele 
profesor Jean Lupu. Prim-maestrul Lupu este ajutat în 
diverse concerte și spectacole interne și internaţionale 
de doamna Luminiţa Guţanu, al doilea dirijor al corului, 
doctor în stilistică muzicală, cu teza „Opera secolului al 

XX-lea în Basarabia“, susţinută în cadrul Universităţii 
Naţionale de Muzică din București. 

Credinţă și pasiune pentru fi bra morală a 
coriștilor

Corul Symbol activează în cadrul Asociaţiei 
Corale de Copii și Tineret „Symbol“, iar prin activitatea 
sa își propune să promoveze cu predilecţie creaţia 
naţională, laică și religioasă, lucrări originale sau de 
inspiraţie folclorică și psaltică, purifi carea morală 
a ascultătorilor prin promovarea unui repertoriu cu 
valenţe educative. 

În Corul Symbol, tinerele pot activa până la 35 de 
ani, dar băieţii pot fi  menţinuţi numai până la schimbarea 
vocii. Primirea în cor se realizează, de regulă, în 
septembrie și ianuarie, când se organizează concurs de 
admitere. În mod excepţional, pot fi  admiși și între aceste 
examinări candidaţi - foarte talentaţi și de care formaţia 
are nevoie. 

Pentru că programul corului este suplimentar 
activităţii școlare, „symboliștii“ trebuie să dovedească, 
în timp, capacităţi intelectuale superioare, precum și 
disponibilitate și rezistenţă la efort intelectual. Succesul 
Corului Symbol depinde de valoarea tuturor acestor 
capacităţi individuale, pe care, de altfel, activitatea în 
cor le dezvoltă elocvent. După admitere, coristul trebuie 
să dovedească și o conduită morală corespunzătoare, 
precum și atașament faţă de învăţătura și tradiţia Bisericii 
Ortodoxe Române, sub a cărei oblăduire s-a înfi inţat și 
activează această formaţie. 

„Pentru mine, Corul Symbol este important în 
principal din punctul de vedere spiritual. Oricât de 
solicitantă ar fi , muzica reprezintă o descărcare și o 
educaţie sufl etească, lucrul care mă ajută să îmi păstrez 
echilibrul interior într-o lume decadentă. Activitatea în cor 
este un efort care presupune credinţă, dedicare, pasiune, 
perseverenţă și voinţă, dar care în fi nal este răsplătit 
înzecit, nu numai prin dobândirea unei culturi generale 
consistente, ci mai ales prin îmbogăţirea fi brei morale a 
fi ecărui participant. În cadrul Corului Symbol am învăţat 
și continui să descopăr tainele lucrului în echipă, m-am 
respon-sabilizat și am întâlnit oameni sufl etiști de care 
m-am atașat irevocabil. Sunt recunoscătoare că l-am 
cunoscut pe maestrul Jean Lupu, un om extraordinar 
de care mă leagă o prietenie sinceră și profundă și care 
știu că ocupă un loc special în inimile tuturor coriștilor 
pe care i-a îndrumat. Pot spune că împlinirea spirituală 
este cea care mă ţine aproape de Corul Symbol și de 
sonoritatea sublimă a acestuia“, ne-a mărturisit Daniela 
Ioana Iulia Greere, o symbolistă dedicată muzicii și 
Bisericii, ca, de altfel, toţi membrii corului. 

Patriarhia.ro



catehizare 7Nr.03(224), 15 martie 2010 CURIERUL ORTODOX

NELINIȘTIT ESTE SUFLETUL NOSTRU PÂNĂ NU SE ÎNTOARCE IARĂȘI LA TINE,  DOAMNE 

“PUTEREA SFINŢITOARE”

CALENDARUL CREȘTIN

SĂRBĂTORILE 
MAICII 

DOMNULUI
Impetuoasa cinstire a Maicii 

Domnului în cultul ortodox se vede din 
numărul mare de sărbători închinate 
amintirii și supravenerării ei. Pe când 
sfi nţii ceilalţi sunt, de regulă, pomeniţi 
sau sărbătoriţi o singură dată pe an 
– și anume în ziua morţii lor - Sfânta 
Fecioară este sărbătorită, în chip 
special, de mai multe ori în cursul 
anului bisericesc, prin praznice care 
comemorează nu numai adormirea sau 
trecerea sa la cele veșnice, ci și alte 
câteva momente importante din cursul 
vieţii sale, precum și unele minuni 
săvârșite prin puterea ei după mutarea 
din viaţa aceasta.

Așa cum s-a întâmplat în general 
cu toate sărbătorile sfi nţilor, cultul 
Maicii Domnului este cu mult anterior 
stabilirii în Biserică a unor sărbători 
dedicate deosebitei sale cinstiri. 
Sărbătorile cele mai vechi ale Maicii 
Domnului apar în forma lor primă ca 
sărbători ale Mântuitorului. 

Ele sunt de origine mai nouă decât 
sărbătorile propriu-zis împărătești, 
adică cele care se referă direct și 
exclusiv la persoana Mântuitorului. 
De altfel, dintre ele numai Bunavestire 
are la bază un eveniment istoric 
consemnat în Sfânta Scriptură (Luca 
I, 26-38); celelalte au ca obiect fapte 
din viaţa Sfi ntei Fecioare despre care 
evangheliile canonice nu scriu nimic, 
ci au fost păstrate prin tradiţie.

Din punctul de vedere al 
importanţei lor, putem împărţi 
sărbătorile Maicii Domnului în două 
categorii: 

a) Sărbători mari (cu ţinere), 
socotite, de regulă, praznice 
împărătești:

ADORMIREA MAICII 
DOMNULUI

 

Locul de origine al sărbătorii este, 
probabil, Ierusalimul, căci în vechile 
sinaxare georgiene ziua de 15 august 
reprezenta sărbătoarea aniversării 
anuale a sfi nţirii unei biserici a Maicii 
Domnului, zidită în sec. al V-lea, 
aproape de locul unde era mormântul 

Rachelei. În sec. al VI-lea sărbătoarea 
este menţionată și în Apus, pentru 
prima dată de Sf. Grigorie, episcopul 
de Tours († 593 sau 594), dar acolo 
Adormirea se serba la 18 ianuarie, iar 
în unele părţi la 15 ianuarie. 

Se pare că generalizarea 
sărbătorii în Răsărit se datorează 
împăratului bizantin Mauriciu (582-
603), care a rezidit Biserica Maicii 
Domnului din Ghetsimani și care a 
fi xat defi nitiv și data sărbătorii la 15 
august. 

În Apus, sărbătoarea a fost 
generalizată puţin mai târziu, de către 
Papa Teodor I (642-649), care era de 
origine ierusalimitean și care a impus 
data de 15 august, ca în Răsărit. 

 BUNAVESTIRE 

Una dintre sărbătorile Maicii 
Domnului, confi rmate de timpuriu 
în documente. Se știe că, în sec. IV 
- V, la Nazaret s-a zidit o biserică, pe 
locul unde fusese casa în care Maica 
Domnului a primit de la înger vestea 
că va naște pe dumnezeiescul Prunc. 

La început data acestei sărbători 
a variat. Astfel, în Răsărit o sărbătoreau 
în ajunul Bobotezei (5 ianuarie), iar în 
unele Biserici din Apus, ca cele din 
Spania, Galia și Milano, Bunavestire 
s-a sărbătorit la 18 decembrie, dată 
păstrată până azi în ritul galican și 
cel mozarab, cu titlul Genetricis Dei 
dies. La Roma, sărbătoarea a fost 
introdusă de Papa Leon II, de origine 
siciliană și de cultură greacă (681-
683), la început ca o sărbătoare locală 
(pro aliquis locis), cu denumirea 
de sărbătoare a așteptării Nașterii 
Domnului (Faestum Expectationes 
Partus Beatae Mariae Virginis); cu 
mici deosebiri de dată ea a durat în 
Apus până în sec.al XI-lea, când data 
de 25 martie s-a generalizat în toată 
lumea catolică de atunci.

 În Răsărit însă, data de 25 
martie s-a generalizat probabil îndată 
ce Nașterea Domnului a început să fi e 
sărbătorită peste tot la 25 decembrie, 
adică încă din prima jumătate a sec. al 
V-lea. Numai la armeni Bunavestire 
se serbează încă în raport cu data 
veche a sărbătorii Nașterii Domnului 
(6 ianuarie), adică la 7 aprilie.

NAȘTEREA MAICII 
DOMNULUI

- Nașterea Maicii Domnului 
există și la copţii egipteni (care o 
sărbătoresc la 9 mai) și la iacobiţii 
sirieni. Având în vedere că aceștia 
n-au împrumutat mai nimic de la 
ortodocși după despărţirea lor de 
Biserica Ecumenică, se presupune că 
sărbătoarea respectivă era deja în uz 
și la ei înainte de această despărţire; 
începutul ei trebuie pus deci între 
Sinodul III ecumenic (431) și Sinodul 
IV ecumenic (451).

VOVIDENIA
- Intrarea în biserică (ducerea 

Fecioarei la templu), sărbătoare de 
origine ierusalimiteană, care se pare 
că a luat naștere în sec. al VI-lea. La 
20 noembrie 543, Justinian a zidit la 
Ierusalim, lângă ruinele templului, o 
biserică închinată Sfi ntei Fecioare, care, 
spre deosebire de una mai veche, a fost 
numită biserica Sf. Maria “cea nouă” 

(ή νέα). Conform obiceiului, a doua zi 
după sfi nţire, adică la 21 noiembrie, a 
început să fi e serbat hramul (patronul) 
bisericii, adică însăși Sf. Fecioară, 
serbarea fi ind consacrată aducerii ei la 
templu. Era generalizată în tot Orientul 
înainte de sec. VII. Spre sfârșitul sec. al 
VIII-lea, Sf. Andrei Criteanul asistă la 
această sărbătoare în Ierusalim.

În același secol, Sfi nţii 
Gherman I și Tarasie, patriarhi ai 

Constantinopolului, au ţinut cuvântări 
la această sărbătoare. În Apus, ea a 
fost introdusă sporadic, probabil, sub 
infl uenţa mănăstirilor grecești din 
Italia, mai întâi în Anglia (sec. XI), apoi 
în Franţa, întâi la Avignon, la 1371 (la 
propunerea făcută Papei Grigorie XI de 
către cancelarul Filip de Meziéres, fost 
ambasador papal în insula Cypru).

POCROAVELE
- Acoperământul Maicii 

Domnului, la 1 octombrie, în amintirea 
unei minuni întâmplate în Biserica 
Maicii Domnului din cartierul 
Vlahernelor în Constantinopol, pe 
timpul împăratului Leon Înţeleptul 
(886-911), când Sfânta Fecioară s-a 
arătat, în toată mărirea ei cerească, 
Sfântului Andrei cel Nebun pentru 
Hristos, ca ocrotitoare și mijlocitoare 
a creștinilor. La greci ţin această 
sărbătoare îndeosebi călugării din 
Sf. Munte. Începând cu anul 1952, 

sărbătorirea ei se face la greci la 28 
octombrie, ca o sărbătoare naţională, în 
care se aniversează respingerea atacului 
italian din 1940 asupra Greciei. Prin 
sec. XII sărbătoarea a fost introdusă 
la ruși, iar de la aceștia a trecut și la 
români, prăznuindu-se mai mult în 
mănăstiri.

 În Vinerea din săptămâna 
luminată, numită Vinerea Izvorului 
Tămăduirii, pomenim de asemenea 
una dintre minunile Maicii Domnului.

- Zămislirea Sfi ntei Fecioare (în 
calendare și sinaxare e trecut, de obicei, 
“Zămislirea Sfi ntei Ana”, sărbătoare de 
origine mai nouă, care în calendarul 
catolic fi gurează la 8 decembrie, sub 
denumirea de Immaculata conceptio 
Beatae Mariae Virginis (Zămislirea 
fără păcat a Sfi ntei Fecioare Maria).

- Punerea cinstitului veșmânt al 
Maicii Domnului în raclă, sărbătorită 
la 2 iulie (vezi sinaxarul respectiv din 
Mineiul pe iulie);

- Punerea brâului Maicii 
Domnului în raclă, sărbătorită la 31 
august (vezi Sinaxarul zilei respective, 
din Mineiul pe august);

La 1 septembrie se face, de 
asemenea, pomenirea unei minuni 
a Maicii Domnului, despre care se 
scrie în Sinaxarul zilei din Mineiul pe 
septembrie, ziua 1.

Dr. Nicolae Fuștei
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Papa Benedict XVI a făcut apel la protejarea creștinilor în Irak după ce cel 
puţin opt au fost uciși în orașul Mosul în ultimele două săptămâni. Două dintre 
victime au fost iniţial date dispărute pentru a fi  găsite ulterior cu urme de glonţ. În 
timp ce altele au fost împușcate pe stradă, lângă casă sau muncă.

Un raport al ONU, arată că circa 683 familii creștine, sau 4.098 persoane, au 
plecat din Mosul între 20 și 27 februarie a.c. 

“Fac apel la autorităţile civile să facă toate eforturile pentru a reasigura 
securitatea populaţiei, în special a celor mai vulnerabile minorităţi religioase” 
declara Papa la Vatican.

Crimele vin doar puţin înainte de alegerile parlamentare irakiene din 7 
martie, ce ar putea pune capăt unei perioade de șapte ani de război sau ar putea 
arunca un stat deja divizat într-un nou ciclu de violenţă.

Insurgenţii islamiști sunniţi precum al Qaeda au luat în vizor pe creștini, 
Yazidi, Shabak și alte minorităţi irakiene, dar și majoritatea șiită, pe care o 
consideră eretică.

Creștinii sunt estimaţi la un număr de 750.000 în Irak la o populaţie de 28 
milioane.

Al Qaeda a promis să folosească mijloace militare pentru a deturna alegerile, 
pe care le consideră falsă pentru a asigura dominarea șiită.

Ţintirea creștinilor este o modalitatea efi cientă de a sublinia lipsurile forţelor 
de securitate, având în vedere atracţia presei la atacurile contra creștinilor.

Sursa: Antena3.ro 

TREI EPISCOPI ARESTAŢI DE 
POLIŢIE ÎN INDIA

09.03.2010,  Trei Episcopi și 
numeroși preoţi, călugăriţe și laici 
au fost arestaţi, împreună cu alte 
sute de persoane, în ziua de vineri, 5 
martie 2010, în apropiere de Chennai, 
India, pentru că au participat la o 
manifestaţie în apărarea drepturilor 
creștinilor paria. Episcopii arestaţi de 
poliţie sunt Arhiepiscopul de Madras-
Mylapore, Mons. Malayappan 
Chinnappa, S.D.B.; Arhiepiscopul 
de Madurai, Mons. Peter Fernando; 
și Episcopul de Chinglepet, Mons. 
Anthonisamy Neethinathan, potrivit 
agenţiei Ucanews.

Poliţia indiană i-a reţinut timp 
de patru ore în urma unei întâlniri la 
care au participat mii de persoane, 
cu care a culminat un marș de 500 
km în favoarea populaţiei paria, 
eveniment ce a durat aproape o 
lună și a început la Kanyakumari, 
în sudul ţării. Manifestaţia a avut ca 
obiectiv sensibilizarea populaţiei și a 
autorităţilor indiene asupra situaţiei 
de marginalizare suferită de membrii 
castelor sociale mai joase (în limba 
locală “dalit”), pe baza sistemului 
tradiţional de împărţire a societăţii 
indiene.

Liderii creștini cer guvernului 

federal și guvernelor statale să pună 
în practică Raportul Ranganath 
Misra, pentru a garanta creștinilor și 
musulmanilor paria un ajutor pentru 
grupurile sociale dezavantajate. 
Președintele Consiliului Episcopilor 
din Tamil Nadu, Arhiepiscopul 
Chinnappa, a declarat presei că creștinii 
și musulmanii “dalit” suferă din cauza 
întârzierii aplicării Raportului. Acest 
document al Comisiei Mixte stabilește 
că neincluderea creștinilor și a 
musulmanilor pe lista benefi ciarilor de 
ajutoare reprezintă o discriminare din 
motive religioase care este împotriva 
Constituţiei Indiei.

“Dalit” trăiesc în suburbii și 
pot aspira doar la munci obositoare 
și umile, dar începând din 1950, 
guvernul indian a demarat programe 
de promovare și includere socială ce 
prevăd căi preferenţiale în instruire și 
în implicarea publică pentru membrii 
acestei categorii. Astfel de programe, 
iniţial destinate pentru indienii “dalit” 
și apoi deschise pentru cei de religie 
șiită și budistă, continuă totuși să îi 
excludă pe creștini și pe musulmani, 
care reprezintă cea mai mare parte din 
populaţia paria.

Sursa: Chennai 

PROTESTE ÎMPOTRIVA AVORTURILOR
Regele Juan Carlos al Spaniei i-a supărat pe catolicii pro-life semnând o lege aprobată 

de parlamentul spaniol pentru extinderea avorturilor legalizate. Deși semnarea a avut un 
caracter ceremonial, Juan Carlos a atras criticile din partea Human Life International, care 
îi ceruse să nu semneze. Rev. Thomas J. Euteneuer, președinte al Human Life International, 
a declarat la începutul săptămânii trecute că Juan Carlos ar trebui să refuze să permită ca 
această măsură să devină lege.

“Lumea urmărește să vadă dacă regele Spaniei, Juan Carlos de Borbon, va abdica 
de la conducerea morală a naţiunii și va semna un mandat la moarte pentru milioane de 
bebeluși spanioli care vor fi  uciși prin avort”, a declarat el pentru LifeNews.com. “El a fost 
deja complice, cu semnătura sa, la moartea a milioane prin prima alege a avortului pe care 
a semnat-o în 1985″. Un sondaj de opinie realizat de Instituto Noxa în octombrie 2009 a 
arătat că sunt mai mulţi cetăţenii spanioli care se opun extinderii avortului decât cei care o 
sprijină.

Parlamentul spaniol a aprobat luna trecută versiunea fi nală a unei noi legi care extinde 
avortul și nu cere acordul parental pentru adolescentele care doresc să avorteze. Opoziţia 
puternică din partea activiștilor pro-life și a Bisericii Catolice nu a putut opri legea, care a fost 
votată cu 132 la 126 în Senatul spaniol. Conform legii, avorturile sunt permise pentru orice 
motiv până la 14 săptămâni, sunt permise până la 22 de săptămâni dacă un medic care practică 
avortul certifi că o ameninţare gravă la adresa sănătăţii mamei, sau declară că copilul nenăscut 
are dizabilităţi. Dincolo de 22 de săptămâni, avorturile sunt permise doar în cazuri grave de 
dizabilităţi fetale și în cazuri în care sarcina ameninţă viaţa mamei.

Noua lege a primit aprobarea automată când majoritatea senatorilor au respins trei 
propuneri ale partidelor conservatoare prin care se opuneau ei, și apoi au respins 88 de 
amendamente care urmăreau să o atenueze. Avortul a fost aprobat ofi cial în 1985, dar numai în 
cazuri de viol sau când viaţa ori sănătatea unei femei se afl au în pericol. Centrele spaniole de 
avort au folosit în mod greșit excepţia pentru sănătate pentru a permite practic orice avorturi, 
inclusiv avorturi târzii, dar noua lege face în așa fel încât să nu mai trebuiască să își facă griji 
despre cum să păcălească legea. Primul ministru socialist Jose Luis Rodriguez Zapatero, care 
deţine această funcţie din 2004, a insistat pentru extinderea avortului.

Peste 600 de mii de susţinători ai opoziţiei conservatoare și reprezentanţi ai Bisericii 
Catolice au protestat în mai multe orașe din Spania împotriva legalizării avorturilor. Noua 
lege urmează să intre în vigoare în luna iulie.

“Criminalilor”, “Nu avortului, da vieţii”, au strigat demonstranţii care au blocat piaţa 
Sol, din centrul Madridului. Potrivit noului act normativ, avorturile sunt permise până în a 14 
a săptămână de sarcină. Actuala legislaţie permite efectuarea întreruperilor de sarcină numai 
dacă sănătatea fi zică sau psihică a mamei sunt în pericol.

Nicio femeie nu poate fi  ameninţată cu închisoarea sau trimisă după gratii pentru că 
avortează, a replicat premierul socialist Jose Luis Rodriguez Zapatero.

Această lege este ultima dintr-o serie de decizii ale guvernului de la Madrid care au 
provocat reacţia vehmentă a Bisericii Catolice. Executivul a simplifi cat procedurile pentru 
obţinerea divorţului și a legalizat căsătoriile între homosexuali.

sursa: Realitatea

PENTRU SUSŢINEREA  
CREȘTINILOR DIN IRAK

LA PARIS 
O ICOANĂ A 
MAICII DOMNULUI 
PLÂNGE CU 
LACRIMI DE MIR

De mai bine de trei săptămâni o icoană 
a Maicii Domnului plânge cu lacrimi de mir. 
“A început în vinerea dinaintea Postului 
Paștelui, pe 12 februarie și până sâmbătă 6 
martie nu s-a oprit să izvorască mir” ne spune 
proprietarul icoanei, Esat Altindagoglu. De 
când a început să vorbească de acest lucru în 
anturajul sau, Esat, agent comercial de 46 de 
ani, de origine turca și libaneză, a primit zilnic 
în medie 50-60 de persoane. Oamenii vin din 
toată Franţa dar și din Belgia și Germania, 
la Garges-les-Gonesse, din Val-d’Oise, o 

suburbie din nordul Parisului. Icoana a fost 
primită în 2006, de soţia lui, Sevim, preţios 
cadou oferit cu ocazia aniversării de către un 
preot libanez. Duminica 7 martie, dimineaţa 
încă se mai observau urme de mir care 
au curs de pe icoana Maicii Domnului iar 
după-amiază mitropolitul grec-ortodox al 
patriarhiei Antiohiene, în Europa Centrală și 
Meridională, Jean Yazigi, a venit să facă o 
mică slujbă în faţa acestei icoane, înconjurat 
de mulţime. 

Sursa: Roman Ortodox în Franţa


