| eveniment

Sfntului Maxim M\rturisitorul.
“Zidurile bisericii vor fi construite
dup\ temele trasate de Sfântul
Maxim, cel care a scris Mistagogia”, a afirmat pr. paroh Drago[
Bahrim, ad\ugnd: “Moa[tele sfântului ocrotitor au venit s\ ne binecuvânteze. A fost cu adev\rat un
moment unic pen tru parohia

Pentru o frumoas\ aducere-aminte a acestor evenimente sfinte, ~naltpreasfin]itul
Mitropolit Teofan a oferit Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel un album cu fotografii de
la toate slujbele [i evenimentele la care Preafericirea Sa a
participat. 

Evenimentul din seara zilei
de 17 octombrie a fost ultimul din programul vizitei
Preafericitului P\rinte Patriarh
Daniel `n Moldova, ocazie cu
care ~naltpreasfin]itul P\rinte
Mitropolit Teofan i-a mul]u mit pentru bucuria pe care prezen]a binecuvntat\ a Preafericirii Sale a `mp\rt\[it-o ierarhilor, preo]ilor, credincio[ilor
[i pelerinilor prezen]i la s\rb\torile Sfintei Cuvioase Parascheva de la Ia[i.

noastr\. Credincio[ii au a[teptat
cu ner\bdare acest eveniment [i
l-au socotit ca o adev\rat\ minune, ca sfântul ocrotitor s\ vin\ la
punerea pietrei de temelie [i la binecuvântarea lucr\rilor care se vor
`ntreprinde. Am simit `nc\ de la `nceput ocrotirea Sfântului Maxim
M\rturisitorul”. 

O biseric\ `nchinat\ Sf=ntului Maxim M\rturisitorul `n Ia[i
Preafericitul P\rinte Patriarh
Daniel, al\turi de IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei,
IPS Calinic, Arhiepiscopul Arge[ului [i Muscelului, PS Varlaam
Ploie[teanul, Episcop-Vicar Patriarhal, PS Emilian Lovi[teanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Rmnicului, [i PS Ioachim B\c\uanul,
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, a pus duminic\, 17 octombrie, piatra de
temelie pentru biserica cu hramurile „Sfntul Maxim M\rturisitorul” [i „Sfntul Grigorie Palama”, care se va construi `n parohia Munteni-Copou din Ia[i, Protopopiatul Ia[i 1.
Pentru acest moment special
au fost aduse moa[tele Sfntului
Maxim M\rturisitorul, venite la
Ia[i pentru hramul Sfintei Parascheva, prezen]a sfntului `mp\rt\[ind binecuvntarea lui Dumnezeu la `nceputul zidirii noului
sfnt l\ca[.
Proiectul comunit\]ii parohiale este fundamentat pe teologia

din partea Patriarhului Bisericii
noastre distinc]ia „Crucea Patriarhal\”. 

Sfin]irea picturii capelei
Seminarului Teologic Ortodox din Ia[i
Pe 17 octombrie, Preafericitul
P\rinte Patriarh Daniel a sfin]it
pictura Capelei „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena” a Seminarului Teologic Liceal Ortodox
„Sfntul Vasile cel Mare” din Ia[i.
Al\turi de ~ntist\t\torul Bisericii
noastre au fost IPS Mitropolit
Teofan, IPS Mitropolit Calinic, PS
Episcop-Vicar Patriarhal Varlaam
Ploie[teanul, PS Episcop-Vicar
Emilian Lovi[teanul [i PS Episcop-Vicar Ioachim B\c\uanul.
Dup\ slujba de sfin]ire, P\rintele Patriarh Daniel a vorbit despre
rolul picturii `ntr-o biseric\, ea fiind “m\rturisire de credin\ ortodox\, susinere a credincio[ilor `n
rug\ciune [i podoab\ frumoas\”.
Directorul Seminarului Teologic Ortodox din Ia[i, p\rintele
profesor Drago[ Bahrim, a primit
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