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Educaţia religioasă
„Şi venind un tânăr la Iisus l-a întrebat:
Învăţătorule bun, ce să fac ca să am
viaţa veşnică?”(Matei 19,16)
Preacucernici Părinţi şi iubiţi
credincioşi,
Dăm slavă bunului Dumnezeu că ne-a
învrednicit să ajungem cu pace la marele praznic al Naşterii Domnului sau
al Crăciunului, cum îl numim în vorbirea populară. Mulţi dintre credincioşii
noştri sărbătoresc Crăciunul în România, alături de părinţi şi de cei dragi ai
lor. Este o mare binecuvântare pentru
toţi care de marile sărbători reuşesc să
ﬁe împreună cu cei pe care i-au lăsat
acasă, în Ţara noastră dragă. Mai cu
seamă că Naşterea Domnului este o
sărbătoare a familiei creştine care are
ca model Familia Sfântă în care S-a
născut Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii.
Aşa cum mărturisim în Crezul pe care-l
rostim la ﬁecare Sf. Liturghie, Domnul
Iisus Hristos „S-a întrupat de la Duhul
Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut
om”. El S-a născut în orăşelul Betleem
de lângă Ierusalim, la 8 zile a fost tăiat
împrejur şi a primit numele de Iisus,
care înseamnă „Mântuitor”, iar la 40
de zile a fost dus la Templul din Ierusalim şi închinat Domnului. Până la vârsta
de 30 de ani, a trăit la Nazaret în casa
bătrânului Iosif, o rudenie a Maicii Domnului. Ca şi copil, adolescent şi tânăr,
Mântuitorul a trăit în ascultare de Maica
Domnului şi de dreptul Iosif, rugându-se
împreună cu ei, acasă şi la sinagogă şi
împlinind toate rânduielile Legii lui Moise şi ale tradiţiei iudaice. De mic copil,

a învăţat de la bătrânul Iosif meseria de
dulgher şi l-a ajutat pe acesta la lucrul
său.
La 30 de ani, vârsta majoratului în
vremea aceea, tânărul Iisus a mers la
Iordan şi a primit botezul de la Sfântul
Ioan, după care a petrecut 40 de zile în
post şi rugăciune, în pustie, pregătinduSe pentru începerea misiunii Sale publice, aceea de a-i chema pe oameni la
pocăinţă şi la cunoaşterea adevăratului
Dumnezeu Care este dragoste.
Timp de trei ani şi jumătate, cât a durat propovăduirea şi activitatea Sa pe
pământ, Mântuitorul Iisus Hristos n-a
încetat să dovedească oamenilor dragostea lui Dumnezeu pentru ei, descoperindu-le voia lui Dumnezeu, „Care
voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască
şi la cunoştinţa adevărului să vină.” (1
Tim. 2,4). Sﬁntele Evanghelii ne redau o
parte din învăţăturile dumnezeieşti date
de Mântuitorul oamenilor şi din minunile

pe care El le-a săvârşit, vindecând pe
cei bolnavi, alungând demonii, potolind
furtuna de pe mare, înmulţind pâinile în
pustie şi înviind pe Lazăr, pe ﬁul văduvei
din Nain şi pe ﬁica mai marelui sinagogii.
Mântuitorul şi-a pecetluit propovăduirea
şi lucrarea Sa mesianică de mântuire,
lăsându-Se să ﬁe răstignit pe Cruce,
după ce a fost condamnat pe nedrept
că instigă mulţimea şi că este împotriva
Cezarului. Dar a treia zi a înviat. Iar prin
Învierea Sa, Domnul a biruit moartea şi
a redeschis raiul încuiat prin greşeala
primilor oameni, Adam şi Eva.
Dobândirea raiului sau a vieţii veşnice,
care este comuniune cu Dumnezeu, cu
Maica Domnului şi cu toţi Sﬁnţii şi drepţii,
este scopul vieţii noastre. Cine nu se
gândeşte la viaţa care urmează după
moarte şi nu se străduieşte s-o câştige
prin ascultare de Dumnezeu, prin smerenie şi fapte bune, acela trăieşte în
zadar. Gândul la viaţa veşnică ar trebui
să-l avem în ﬁecare zi. Acest gând nu
ne împiedică să ne împlinim datoriile
de zi cu zi, ci dimpotrivă ne ajută să le
facem pe toate după voia lui Dumnezeu, să reuşim şi în viaţa aceasta şi să
câştigăm şi viaţa cea veşnică. Mântuitorul spune: „ce-i va folosi omului dacă
va câştiga lumea întreagă, iar suﬂetul
său îl va pierde?” (Matei 16, 26).
Iubiţi credincioşi,
Am început această Pastorală cu întrebarea adresată Domnului de un
tânăr preocupat de mântuirea sa:
„Învăţătorule, ce să fac ca să am viaţa
veşnică”? Mântuitorul îi răspunde că
trebuie să păzească poruncile şi îi

aminteşte cu deosebire poruncile care
au legătură cu oamenii. Ştim că, din
cele zece porunci date de Dumnezeu lui
Moise pe muntele Sinai, patru se referă
la cinstirea lui Dumnezeu, iar şase la
semenii noştri. Mântuitorul îi spune
deci: „Să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu furi, să nu minţi, să cinsteşti
pe tatăl şi pe mama ta şi să iubeşti pe
aproapele tău ca pe tine însuţi” (Matei
16, 18-19). Când tânărul i-a răspuns că
toate acestea le-a păzit din copilăria sa,
Mântuitorul S-a bucurat şi l-a privit cu
dragoste (cf. Marcu 10, 21). S-a bucurat
Domnul ca un Părinte care se bucură
de copiii săi ascultători!
Astăzi, când lumea este aşa cum o
ştim cu toţii, ne putem întreba dacă
mai sunt copii ascultători şi tineri care
împlinesc poruncile lui Dumnezeu, ca
tânărul din Evanghelie. Cu siguranţă
că mai sunt, deşi aceştia sunt puţini la
număr. Îi întâlnim în toate parohiile noastre, angajaţi în viaţa Bisericii, adeseori mai mult decât cei în vârstă. Şi este
normal să ﬁe aşa, căci tinerii de astăzi
sunt dornici de cunoaştere, mai ales
de cunoaşterea sensului vieţii şi, dacă
reuşesc să găsească un duhovnic bun
care să-i călăuzească îndeaproape,
ajung repede cu elanul lor tineresc să
îndrăgească Sfânta Liturghie, tradiţia
şi sărbătorile bisericeşti, rugăciunea
şi postul, pe care le respectă cu cea
mai mare stricteţe. În toate acestea ei
descoperă viaţa cea adevărată care-l
împlineşte pe om.
Dar ce să zicem despre ceilalţi tineri
care nu-şi pun întrebări existenţiale,
care nu ţin legătura cu Biserica, nu
participă la Sf. Liturghie, nu se spovedesc şi nu se împărtăşesc cu Sﬁntele
Taine? Să-i judecăm pentru că, în loc
să vină la biserică se duc în alte părţi
unde-i poate pândi moartea? În nici un
caz! Pentru că noi, ca şi creştini, n-avem
dreptul să judecăm pe nimeni, decât pe
noi înşine pentru ca să ne îndreptăm.
Atâta timp cât trăim în lumea aceasta,
Dumnezeu Însuşi nu judecă pe nimeni! Dimpotrivă, aşa cum am spus mai
înainte, „Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa
adevărului să vină.” (1 Tim. 2, 4).
De asemenea, „Dumnezeu nu vrea

moartea păcătosului, ci să se întoarcă
şi să ﬁe viu” (Iezechiel.33,11). În loc
să-i judecăm pe aceşti tineri, mai
degrabă să ne judecăm pe noi înşine
şi să ne întrebăm: cum i-am crescut
şi educat noi, părinţii lor trupeşti şi
părinţii lor duhovniceşti? Toţi împreună,
părinţi trupeşti şi părinţi duhovniceşti,
suntem responsabili de viaţa copiilor
noştri. Ştim prea bine: copiii sunt icoana părinţilor. Cum sunt părinţii aşa sunt
şi copiii. Cum sunt episcopii şi preoţii,
aşa sunt şi credincioşii lor! Dacă ne
preocupăm prea mult de cele materiale
şi le neglijăm pe cele spirituale, şi copiii
vor face la fel. Însă căutând mai întâi pe
cele duhovniceşti, rugându-ne mult şi
silindu-de din toate puterile să ne facem
datoria faţă de copiii noştri, Dumnezeu
ne va da copii cuminţi şi ascultători.
Iubiţi credincioşi,

morale sunt nesocotite, chiar călcate în
picioare.
Ştiind deci cât de importantă este
educaţia religioasă pentru copiii şi tinerii noştri, am insistat mereu, de la
începutul existenţei Mitropoliei noastre
(din 1994), ca preoţii să se ocupe în
mod special de catehizaţia copiilor şi
a tinerilor. În toţi aceşti ani am constatat că acolo unde preotul este activ
şi este ajutat de părinţi, catehizaţia se
face cu mult succes şi se dovedeşte a
ﬁ o mare binecuvântare pentru întreaga
familie. Din păcate, sunt şi parohii unde
părinţii copiilor nu-l ajută pe preot săşi împlinească chemarea sa cea mai
importantă, aceea de învăţător, pentru
că nu-şi aduc copiii la catehizaţie. De
aceea, vă pun la inimă şi vă rog pe toţi,
preoţi şi părinţi, să vă îngrijiţi permanent de educaţia religioasă a copiilor,
ştiind că toţi vom da seama înaintea lui
Dumnezeu de felul în care i-am crescut. Tocmai de aceea, Sfântul Sinod al
Biserici noastre a declarat anul 2016 ca
an omagial al educaţiei religioase şi al
tineretului, cu dorinţa de a intensiﬁca în
parohii educaţia religioasă a copiilor şi
tinerilor, necesară astăzi mai mult ca
oricând, pentru că şi provocările lumii
în care trăim sunt mai mari ca oricând.
Ne bucurăm şi binecuvântăm pe toţi
copiii şi tinerii care-l iubesc pe Dumnezeu şi iubesc Biserica în care ne
întâlnim cu Dumnezeu! Ne bucurăm
şi binecuvântăm pe toţi părinţii care-şi
pun suﬂetul pentru creşterea în credinţă
a copiilor lor! Ne rugăm bunului Dumnezeu să ne ocrotească pe toţi în aceste
vremuri de încercare pentru toată lumea şi să ne înmulţească dragostea
faţă de semenii noştri care se aﬂă în
mari nevoi.
Punându-vă la inimă aceste îndemnuri duhovniceşti, cu nădejdea că le veţi
urma, vă îmbrăţişez pe toţi în Hristos –
Domnul, născut în Peştera Betleemului,
şi vă urez
Sărbători fericite şi La mulţi ani!
Al vostru Părinte duhovnicesc, doritor
de tot binele şi rugător pentru toţi,

Mircea Eliade, recunoscut pe plan mondial ca cel mai mare istoric al religiilor,
studiind fenomenul religios la toate popoarele lumii, a ajuns la concluzia că
omul este o ﬁinţă religioasă prin însăşi
natura sa. Nimic nu-l caracterizează
mai mult pe om ca religia sau credinţa
în Dumnezeu. Toţi oamenii au nevoie
de credinţă cum au nevoie de mâncare şi de băutură pentru ca să trăiască.
Fără credinţa în Dumnezeu, omul se
denaturează, iar viaţa societăţii devine imposibilă. Dar, deşi credinţa este
sădită în ﬁinţa noastră, ea trebuie totuşi
cultivată prin educaţie încă de când suntem mici, pentru ca s-o conştientizăm
tot mai mult şi s-o trăim în viaţa de zi
cu zi.
Dacă nu ne cunoaştem credinţa şi nu ne
angajăm conştient în trăirea ei, credinţa
moare în noi. De aceea educaţia
religioasă este absolut necesară pentru
ca omul să se dezvolte armonios şi să
se bucure de viaţa pe care o are de la
Dumnezeu. Fără o educaţie religioasă
corespunzătoare, omul apucă pe căi
greşite care-l duc la pierzanie şi-l fac cu
totul nefericit. Educaţia este necesară
cu atât mai mult cu cât în societatea de
astăzi, nimic nu încurajează credinţa în +Seraﬁm
Dumnezeu şi trăirea după preceptele Arhiepiscop şi Mitropolit
evanghelice. Dimpotrivă! Toate valorile

"Ca toţi să ﬁ e una" (In 17,21).
Este ultima rugăciune pe care Domnul
Iisus o adresează din suﬂet Tatălui.
Dumnezeu, a creat umanitatea ca pe
familia Sa, cu care împărtăşeşte toate
bunurile, propria viaţă divină.
Ce visează părinţii pentru ﬁii lor, dacă
nu să se iubească, să se ajute, să
trăiască uniţi între ei?
Şi care este cea mai mare durere a lor,
dacă nu aceea de a-i vedea despărţiţi
de gelozie, de interese economice,
până la punctul în care să nu-şi mai
vorbească deloc?
Dumnezeu a visat din veşnicie familia
proprie unită în comuniunea iubirii ﬁilor
cu El şi între ei.
Povestirea dramatică de la origini ne
vorbeşte despre păcat şi despre progresiva fărâmiţare a familie umane: aşa
cum citim în Cartea Genezei, bărbatul
acuză femeia, Cain îşi ucide propriul
frate, Lameh se laudă cu răzbunarea
sa disproporţionată, Babel generează
neînţelegerea şi împrăştierea popoarelor... planul lui Dumnezeu pare să ﬁ
eşuat.
Cu toate aceastea El nu se dă bătut
şi cu tenacitate urmăreşte reuniﬁcarea propriei familii. Istoria reîncepe
cu Noe, cu alegerea lui Abram, cu
naşterea poporului ales; apoi, până
când decide să-l trimită pe Fiul său pe
pământ, încredinţându-i marea misiune: să adune într-o singură familie pe
ﬁii împrăştiaţi, să adune oile pierdute
într-o singură turmă, să dărâme zidurile
de separare şi duşmănia dintre popoare pentru a crea un unic popor nou (cf.
Ef 2,14-16).
Dumnezeu nu încetează să viseze unitatea, de aceea Domnul Iisus îi cere
aceasta ca darul cel mai mare pe care
el îl poate implora pentru noi toţi: te rog,
Tată:..."Ca toţi să ﬁe una".
Fiecare familie poartă amprenta
părinţilor. Tot la fel familia creată de
Dumnezeu. Dumnezeu este Iubire nu
doar pentru că îşi iubeşte creatura sa,
dar este Iubire în sine însuşi, în reciprocitatea darului şi al comuniunii, din partea ﬁecăreia dintre cele trei Persoane
divine către celelalte.
Aşa că atunci când a creat omeni-

rea, el a plăsmuit-o după imaginea şi
asemănarea sa şi a impregnat în ea
capacitatea de relaţionare, astfel încât
ﬁecare persoană trăieşte în dăruire
reciprocă de sine.
Întreaga frază a rugăciunii lui Domnului
Iisus spune de fapt: "ca toți să ﬁe una,
după cum tu, Tată, ești în mine și eu în
tine, ca și ei să ﬁe una în noi". Modelul
unităţii noastre nu este altceva decât
unitatea existentă între Tatăl şi Fiu.
Pare imposibil, atât este de profundă.
Cu toate acestea este posibilă de la acel
"după cum", care semniﬁcă şi "pentru
că": putem ﬁ uniţi după cum sunt uniţi
Tatăl cu Domnul Iisus, tocmai pentru că
ne implică în însăşi unitatea lor, pe care
ne-o oferă în dar.
"Ca toţi să ﬁe una". Tocmai aceasta
este lucrarea Domnului Iisus, să facă
din noi toţi una, precum el este una cu
Tatăl, o singură familie, un singur popor.
Pentru aceasta s-a făcut unul dintre noi,
a luat asupra sa diviziunile noastre şi
păcatele noastre răstignindu-le pe cruce. El însuşi ne-a arătat calea pe care
o avem de parcurs pentru a ne conduce la unitate: "Când voi ﬁ înălţat de pe
pământ îi voi atrage pe toţi la mine" (In
12,32). Aşa cum a profeţit marele preot,
"avea să moară (...) pentru a-i aduna
laolaltă pe ﬁii risipiți ai lui Dumnezeu"
(In 11,52). În misterul său de moarte şi
înviere, a reunit totul în sine (cf. Ef 1,10),
a re-creat unitatea distrusă de păcat, a
refăcut familia în jurul Tatălui şi ne-a
făcut din nou fraţi şi surori între noi.
Misunea Domnului Iisus s-a împlinit. Acum rămâne partea noastră,
adeziunea noastră, “Da”-ul nostru la
rugăciunea sa: "Ca toţi să ﬁe una"
Care este contribuţia noastră la împlinirea acestei rugăciuni?
Înainte de toate să ne-o însuşim. Să
continuăm să adresăm aceste cuvinte Tatălui şi să repetăm în ﬁecare zi,
cu încredere, rugăciunea sa. Unitatea
este un dar de sus, pe care trebuie să-l
cerem cu încredere, fără să obosim
vreodată.
Dacă acesta este visul lui Dumnezeu
vrem să ﬁe şi al nostru. Din când în
când, înainte de ﬁecare decizie, de ﬁecare alegere, de ﬁecare acţiune, am putea să ne întrebăm: este de folos pentru

a construi unitatea?
Va trebui în ﬁne să ﬁm acolo unde
dezbinările sunt mai evidente şi să le
luăm asupra noastră, aşa cum a făcut
şi Domnul Iisus.
Pot ﬁ fricţiuni în familie sau între persoane cunoscute, dezacorduri la muncă,
în parohie, între Biserici. Să nu ocolim
dezacordurile şi neînţelegerile, să nu
rămânem indiferenţi.
Să încercăm să aducem propria iubire constituită din ascultare, din atenţie
faţă de celălalt, din împărtăşire a durerii care se naşte din acea rană, fără
a da importanţă neînţelegerilor sau
divergenţelor de idei, mulţumiţi cu ceea
ce este „mai puţin perfect, dar în unitate, decât cu ceea ce este foarte perfect
dar fără unitate, acceptând cu bucurie
diferenţele, considerându-le o bogăţie
pentru o unitate care nu este niciodată
o reducere la uniformitate.
Da, aceasta uneori ne va răstigni pe
cruce, dar este tocmai calea pe care
Domnul Iisus a ales-o pentru a reface
unitatea familiei umane, calea pe care
şi noi vrem să o parcurgem cu El.
Prin moartea sa şi cu ajutorul Duhului
Sfânt, Domnul Iisus ne-a introdus în
Sfânta Treime, transformându-ne în ﬁi
ai lui Dumnezeu.
Să îl primim pe Domnul Iisus înseamnă,
de fapt, să îl recunoaştem în fraţii noştri.
Astfel şi ei vor putea avea posibilitatea
să-l recunoască pe Domnul Iisus şi să
creadă în El, dacă în iubirea noastră
faţă de ei se va distinge o scânteie din
iubirea inﬁnită a Tatălui.
Să încercăm să înţelegem şi mai profund ce înseamnă să ﬁm ﬁi ai lui Dumnezeu - "o veste minunată" ce trebuie
primită şi azi în inimile tuturor.
Trebuie să devenim şi apoi să creştem
ca ﬁi ai lui Dumnezeu, prin răspunsul
nostru la darul său, trăind voinţa sa,
care e concentrată în porunca Iubirii:
iubire către Dumnezeu şi iubire către
aproapele.
În această lună, în care ne amintim de
naşterea lui Domnului Iisus pe acest
pământ, să încercăm să ne acceptăm
reciproc, recunoscându-L şi slujindu-L
în aproapele nostru.
F. Ciardi

Conversaţie la iesle
Un băieţel era nespus de mândru de
tatăl care ştie să picteze icoane. Era
fascinant când vedea cum, puţin câte
puţin, din câteva trăsături de penel luau
naştere chipuri aproape vii.
Băieţelul era aşa cuprins de lumea
acestor chipuri, încât gândurile sale se
amestecau cu această lume a chipurilor sﬁnte. I se părea că merge în grajdul
din Betleem alături de păstori şi magi şi
că se opreşte deodată în faţa Pruncului
din iesle. Atunci observă cum mâinile-i
erau goale. Toţi i-au adus câte ceva,
numai el nu. Strâmtorat, spuse repede:
„Îţi promit cel mai frumos lucru pe care-l
am. Îţi voi dărui bicicleta mea cea nouă.

Ba nu, trenuleţul meu electric".
Pruncul din iesle dădu din cap şi spuse: „Dar nu vreau trenuleţul tău electric.
Dăruieşte-mi ultima ta compunere!"
„Ultima mea compunere? se uimi
băieţelul, dar nu am scris suﬁcient!"
„Tocmai de aceea o vreau, răspunse
Pruncul Iisus. Să-mi dai totdeauna ceea
ce nu este suﬁcient. De aceea am venit
în lume. Şi apoi aş mai vrea ceva de la
tine, continuă Pruncul din iesle, aş vrea
ceaşca ta pentru lapte!"
Acum băieţelul se întristă şi mai tare:
„Ceaşca mea pentru lapte? Dar s-a
spart!". „Tocmai de aceea o vreau, îi
spuse Pruncul Iisus plin de tandreţe,
poţi să-mi dai tot ceea ce se sparge
în viaţa ta. Vreau să vindec totul! Şi aş

mai dori de la tine un al treilea lucru; aş
dori răspunsul pe care i l-ai dat mămicii
tale atunci când te-a întrebat cum de
s-a spart cana".
Acum copilul începu să plângă şi
mărturisi cu umilinţă: „Am minţit-o. I-am
spus mămicii că mi-a căzut din mână,
că n-am spart-o intenţionat. Dar în realitate am aruncat-o de pământ de mânie".
„Adu-mi mereu tot ceea ce este rău,
mincinos şi urât în viaţa ta, îi spuse
Pruncul Iisus. De aceea am venit în
lume, ca să te iert, să te iau de mânuţă
şi ca să-ţi arăt drumul...".
Pruncul Iisus îi zâmbi din nou băieţelului,
iar acesta îl privi şi-l ascultă.
din Internet (Pagina copiilor)
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scopia Dunării de Jos- Ţine un cuvânt.
21 nov. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la
Mânăstirea Vladimireşti.
1 nov. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la
22 nov. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la
Parohia Luxemburg (Pr. Constantin Duţuc). Mânăstirea Râmeţ. Săvârşeşte Parastasul
2-3 nov.- face o vizită la Mânăstirea de la
la 40 de zile pentru Pr. Florin Chelemen
Bussy en Othe (Franţa). Slujeşte Sf. Litur(Augsburg).
ghie şi ţine cuvânt de învăţătură.
19-27 nov. - ţine Conferinţe duhoniceşti pe
4 nov. - participă la München la decernarea diferite teme la invitaţia tinerilor din Galaţi,
titlului de Doctor honoris causa Mitropolitu- Cluj, Sibiu, Arad şi Timişoara.
lui Ioan Zizioulas de Pergamon din partea
28 nov. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la
Universității din München.
Schwäbisch Gmünd (Pr. Mircea Neagu) în
5 nov. - noaptea, slujeşte Privegherea cu
cadrul căreia botează trei fetiţe. Participă la
Sf. Liturghie la Nürnberg pentru victimele de agapă. Seara, la Taina Sf. Maslu din Würzla clubul „Colectiv” din București.
burg ţine cuvânt de învăţătură.
6 nov. - slujește Sf. Maslu și predică la St.
29 nov. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică
Pölten (Pr. Cătălin Soare).
la Würzburg (Protos. Ghelasie Păcurar);
7 nov. - participă la Viena la lucrările
hirotoneşte întru diacon pe teologul Ciprian
Comisiei Episcopilor Ortodocşi din Austria. Mocanu. Participă la agapă.
În cimitirul central din Viena, face Parastas 30 nov. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică în
pentru eroii români din Primul Război Mon- Catedrala din Nürnberg.
dial, apoi, la parcela românească, pentru
românii îngropați aici.
Din agenda P.S. Episcop Soﬁan
8 nov. - slujește Sf. Liturghie şi predică la
Salzburg (Pr. Dr. Dumitru Viezuianu). Parti- 1 nov. - Slujeşte Sf. Liturghie şi predică la
cipă la agapă şi la programul cultural.
Landshut (Pr. Adrian Vasilache).
12 nov. - prezidează şedinţa Consiliului
4 nov. - Participă la decernarea titlului de Dr.
Eparhial.
h.c. ÎPS Ioannis Zizioulas de către Universi13 nov. - slujeşte Sf. Liturghie şi predic în
tatea din München.
Catedrală. Răspunsurile au fost date de
5 nov. - În cadrul zilelor preoţimii organizată
corul maicilor de la Mânăstirea Văratec.
la Fürstenried, participă la o podium pe tema:
14 nov.- slujeşte Sf. Liturghie şi predică
"Viitorul Ortodoxiei în Germania".
la Freiburg în sobor de 12 preoţi şi diaconi
8 nov. - Slujeşte Sf. Liturghie şi predică în bicu prilejul hramului (Pr. Mircea Tudorache). serica Sf. Ioan din München. Seara, face Sf.
Participă la agapă.
Maslu la Traunreut (Pr. Constantin Bartok).
15 nov. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică
12 nov. - Participă la şedinţa Consiliului
la Offenburg (Pr. Laureţiu Băcilă), în cadrul Eparhial.
căreia botează pe prunca Daria Maria.
14 nov. - Participă la conferinţa : "Icoana orParticipă la agapă.
todoxă şi iconarul", susţinută de Pr. Răzvan
19 nov. – slujeşte Sf. Liturghie împreună cu Gasca (Viena).
IPS Părinte Casian în Catedrala din Galaţi
15 nov. - Slujeşte Sf. Liturghie şi predică la
şi participă la întrunirea preoţilor din Arhiepi- biserica Sf. Ioan; hirotoneşte întru diacon pe
Din agenda
Părintelui Mitropolit Seraﬁm

teologul George Ţapciuc.
17 nov. - Participă la lucrările Comisiei Liturgice la Buchendorf bei Gauting.
18 nov. - Se întâlneşte cu Dl. Bernd Fabritius, membru al Parlamentului Federal cu
privire la proiectul Aşezământului Bisericesc
din München.
21 nov. - Slujeşte Sf. Liturghie şi predică la
biserica Sf. Ioan din München. Participă la
conferinţa susţinută de Pr. Sabin Vodă (Alba
Iulia) despre viaţa şi activitatea Păr. Teoﬁl
Părăian.
22 nov. - Slujeşte Sf. Liturghie şi predică la
Karlsruhe (Pr. Marius Mezinca); participă la
agapă.
27 nov. - Participă la Vecernia Ortodoxă
săvârşită în Domul din Köln, cu participarea
membrilor Conferinţei Episcopale şi a credincioşilor ortodocşi din zonă.
28 nov. - Participă la şedinţa de lucru a Conferinţei Episcopilor Ortodocşi din Germania.
28 nov. - Slujeşte Vecernia şi predică la Bonn
(Pr. Cătălin Preda).
29 nov. - Împreună cu episcopii ortodocşi
din Germania slujeşte Sf. Liturghie în biserica greacă din Köln.
30 nov. - Slujeşte Sf. Liturghie şi predică la
Capela Sf. Siluan.
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