
Mitropolitul a mai discutat cu enoriașii 
diferite probleme de ordin bisericesc, apoi, 
în sunetul vesel al clopotelor, s-a făcut o poză 
comună.

A urmat vizita Centrului Social pentru bă-
trâni «Casa Nadejda», creat în cadrul proiec-
tului «Concordia – pentru părinții noștri» al 
Organizației de binefacere «Concordia» din 
Austria. Dna Ana Antoci, directorul Centrului 
social, împreună cu lucrătorii și toți bătrânii 
cu deosebită bucurie duhovnicească l-au în-
tâmpinat pe Mitropolit. Întâistătătorul a luat 
cunoș  nță cu serviciile oferite persoanelor în 
etate, precum alimentația, îngrijirea socială 
și medicală, cazarea, asistența religioasă ș.a.

Părintele Teodor Pelin a poves  t oaspe-
ților despre sprijinul oferit Centrului din par-
tea parohiei și a mulțumit călduros pentru 
găzduirea Școlii Duminicale în cadrul acestui 
edifi ciu. Mitropolitul a vizitat în par  cular și 
bătrânii țintuiți la pat. Toți au primit de la Vlă-
dica mici cadouri. 
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La 5 iunie a.c. biserica „Sf. Irh. Spiri-
don” din com. Micleș  , r-nul Criu-

leni, s-a primenit în strai de sărbătoare pentru 
a întâmpina pe Înalt Prea Sfi nțitul Mitropolit 
Vladimir, care a săvârșit Sfânta și Dumnezeias-
ca Liturghie în acest sfânt locaș secular.

În după-amiaza zilei de 3 iunie 
2014, de sărbătoarea «Sf. Împărați 

Întocmai cu Apostolii Constan  n și Elena» În-
alt Prea Sfi nțitul Vladimir, Mitropolitul Chiși-
năului și al întregii Moldove, însoțit de prot. 
mitr. Vadim Cheibaș, secretarul Mitropoliei 
Moldovei, au efectuat o vizită de lucru în pa-

În ziua prăznuirii Sf. Împărați Întocmai cu Apostolii Con-
stan  n și Elena satul Corjova a găzduit un eveniment de 

o importanță spirituală deosebită pentru credincioșii din această 
localitate – a fost sfi nțită de Înalt Prea Sfi nțitul Mitropolit Vladimir 
biserica “Sf. Arhanghel Mihail” după o renovare minuțioasă.

Satul Corjova este atestat documentar în anul 1362. Pri-
mele informații despre existența unui lăcaș de cult în Corjova 
ne vin dintr-o lucrare a lui Gh. Ghibănescu “Ispisoace și zapi-
se”: “Corjova, aproape de Cimișeni… Preotul Silion din Cor-
jevo fi gurează ca martor într-un zapis despre satul Chirca”. 
Documentul este datat cu anul 1731.

P. Constan  nescu-Iași, într-un studiu consacrat bisericilor 
vechi de lemn din Basarabia și publicat în “Viața Basarabiei” 
din 1933 scria: “Din județul Lăpușna…cea mai veche biserică, 
de-ar fi  să considerăm tradiția, ar fi  fost cea din Corjeva, din 
care s-a păstrat pristolul alături de actuala din piatră; posedă 
și cărți de la începutul sec. XVIII”.

leni, Domnul Alexei Armaș.
În  mpul serviciului divin, parohul biseri-

cii, Prot. Ioan Gangan, a fost decorat de către 
Întâistătător cu dreptul de a purta Cruce cu 
Pietre Scumpe, în semn de apreciere arhie-
rească a muncii depuse de către vrednicul 
părinte pentru binele și mărirea Bisericii Or-
todoxe din Moldova, prin îndeplinirea sârgu-
incioasă a muncii în parohia încredințată.

Această zi s-a dovedit a fi  una aleasă și 
pentru tânărul Vitalie Gangan care a fost hi-
rotonit de către Vlădica Vladimir în treapta 
slujirii diaconeș  , primind îndemnuri înțe-
lepte și urări pentru o viață și o slujire destoi-
nică la Altarul Domnului.

După Liturghie, slujitorii și credincioșii, 
în frunte cu Mitropolitul, au înconjurat bi-
serica cu ci  rea Sfi ntei Evanghelii, după care 
a fost săvârșit un Te-Deum de sănătate și 
mulțumire față de Bunul Dumnezeu pentru 
nespusele bunătăți revărsate asupra credin-
ciosului Său popor.

În con  nuare, Înaltpreasfi nția Sa a vorbit 
celor prezenți, felicitându-i cu ocazia acestei fru-

moase sărbători care s-a desfășurat la Micleș  , 
în deplină dragoste și înțelegere creș  nească, 
menționând că este bine și frumos când la sfi n-
tele slujbe, alături de popor vin să se roage și 
reprezentanții statului, dând as  el un exemplu 
frumos, demn de urmat de fi ecare.

Vlădica Vladimir le-a urat tuturor celor 
prezenți să păstreze vie în sufl ete fl acăra cre-
dinței și să răspândească prin exemplul trăirii 
lor lumina învățăturii lui Hristos Domnul.

La rândul său, Părintele Protopop Prot. 
Mitr. Teodor Pelin și-a manifestat recunoș  n-
ța fi ască față de Chiriarh pentru grija părin-
tească pentru clerul și poporul cel binecre-
dincios din această circumscripție, declarând 
că și în con  nuare credincioșii de pe aceste 
meleaguri, dimpreună cu păstorii lor, vor 
cere ajutorul Bunului Dumnezeu, spre a pri-
mi putere pentru a fi  de folos Sfi ntei Biserici 
și neamului din care fac parte.

La slujbă, alături de numeroșii creș-
tini, au venit să împărtășească bucuria 
evenimentului și înalți demnitari: Preșe-
dintele raionului Criuleni, Domnul Vitalie 
Rotaru, Primarul com. Miclești, Domnul 
Iurie Buga și Colonelul de Poliție al IP Criu-

rohia «Sf. Arh. Mihail» din s. Dubăsarii Vechi, 
r-nul Criuleni.

Înalt Prea Sfi nția Sa a fost întâmpinat de 
prot. mitr. Teodor Pelin, protopop de Criu-
leni și Dubăsari, parohul acestei biserici, dl 
Gheorghe Lungu, primarul satului, un sobor 
de preoți din protopopiat, membrii Consi-

liului bisericesc, oa-
meni de afaceri, eno-
riași ș.a. Mitropolitul 
Vladimir a inspectat 
teritoriul parohiei în-
cepând cu mormintele 
preoților slujitori, apoi 
a vizitat Cavoul c  tori-
lor acestui sfânt lăcaș 
și micul zooparc din 
parohie.

A urmat casa pa-
rohială și celelalte 
construcții din terito-
riu. În con  nuare Înal-

tul Ierarh a făcut cunoș  nță cu desfășurarea 
lucrărilor de restaurare a bisericii, apreciind 
înalta calitate a realizării procesului și a ac-
 vității pastorale de 10 ani în această paro-

hie a părintelui Protopop Teodor Pelin. În 
sfântul Altar cei mai mici copii ai părintelui 
paroh – Serafi m și Gabriel – s-au învrednicit 
de binecuvântarea arhierească de a purta 
s  har.

Pentru munca depusă spre realizarea lucrărilor de repa-
rație, dar și pentru buna administrare a sfântului lăcaș, părin-
tele-paroh, Prot. Serghei Burduja, a fost decorat cu dreptul 
de a purta Palița și Crucea cu pietre scumpe.

După Liturghie, Vlădica Vladimir înconjurat de soborul 
preoțesc, a săvârșit un Te-Deum de mulțumire, iar mai târziu 
Înalt Prea Sfi nția Sa a felicitat adunarea drept-măritoare cu 
ocazia acestui frumos prilej, apreciind în mod deosebit truda 
depusă de părintele Serghei Burduja, Consiliul Parohial, pre-
cum și de către Primarul localității, domnul Gheorghe Ojog, 
care a fost alături de comunitatea creș  nă pe întreg parcur-
sul lucrărilor de reamenajare a bisericii și care a menționat 
că și mai departe, autoritățile publice locale vor contribui la 
dezvoltarea vieții bisericeș   și la promovarea unui comporta-
ment social bazat pe morala creș  n-ortodoxă.

La fi nal, a urmat o aleasă agapă frățească, cu dragoste 
pregă  tă de creș  nii satului Corjova.Corjova

Micleș  
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SFINŢIREA TEMELIEI BISERICII «SF. CUV. PARASCHEVA» 
DIN S. SLOBOZIA-DUŞCA, R-NUL CRIULENI

În după amiaza zilei de 14 mai, ÎPS Mitro-
polit Vladimir a primit la Sediul Mitropolitan 
pe Protopopul de Criuleni şi Dubăsari, Prot. 
Mitr. Teodor Pelin, însoţit de un grup de pre-
oţi şi mireni.

Pentru activitate sârguincioasă spre bi-
nele Bisericii, Ierarhul a înmânat următoa-
rele distincţii:

Dlui Oleg Cîrlig, ctitor la biserica “Sf. Arh. 
Mihail” din s. Dubăsarii Vechi, la împlinirea 
a 40 de ani – medalia ”Sf. Ştefan cel Mare”.

Dna Maria Muravschi, preoteasă, prof. 
de Religie la Liceul Teoretic N. Donici din s. 
Dubăsarii Vechi, ajunsă la un frumos popas 
aniversar s-a învrednicit de ordinul ”Meritul 
bisericesc”, gr. III.

Duminică, la 18 mai 2014, o rază de lu-
mină dumnezeiască a coborât peste parohia 
s. Slobozia-Duşca, r-nul Criuleni. Cu bine-
cuvântarea Înalt Prea Sfi nţitului Vladimir, 
Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Mol-
dove, a fost sfi nţită temelia viitoarei biserici 
cu hramul «Sf. Cuv. Parascheva» de către 
părintele protopop prot. mitr. Teodor Pelin, 
părintele paroh prot. Veaceslav Donscoi, îm-
preună cu preoţii din vecinătate.

Acest eveniment a fost 
multaşteptat de creştinii 
satului, deoarece, cu mici 
excepţii, toate satele din 
protopopiat dispun de o 
biserică, iar micuţul pa-
raclis de la cimitir, este 
neîncăpător pentru comu-
nitate.

În cuvântarea sa, părin-
tele protopop Teodor Pelin 
a adus aminte enoriaşilor 
despre tragedia fostei bi-
serici în anul 1978 (la ini-
ţiativa autorităţilor locale 
biserica a fost aruncată în 
aer şi demolată defi nitiv, 
piatra fi ind folosită la facerea drumurilor din sat şi 
altor necesităţi), iar acest grav păcat al părinţilor 
şi buneilor noştri urmează a fi  şters de creştinii de 
azi prin înălţarea unei noi şi deosebit de frumoase 
biserici în 2 niveluri. Părintele protopop a încura-
jat părintele paroh, dorindu-i spor la muncă, dar şi 
multă răbdare în ispitele ce vor aparea.

La eveniment au luat parte dl Serghei Istrati, 
primarul satului, dl Oleg Ogor, ctitor al acestei pa-
rohii (a donat la această sfi nţire suma de 50 000 
lei), enoriaşi, echipa de construcţie ş. a.

Cei care doresc să ia parte la ridicarea aces-
tui sfânt lăcaş de rugăciune pot să o facă trans-
ferând ajutoare în lei RM pe contul bisericii:

B.C. «Moldova-Agroindbank» S.A.;
Contul curent 22511994228;

Codul bancar AGRNMD2X760;
Codul fi scal 34625480;

Codul fi scal al bisericii 1013620000412.
Telefon de contact: 069 478 358

AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!

Către jubileul de 60 de ani de viaţă pro-
toiereul Ioan Şeptelici, parohul bisericii 
Sf. M. M. Gheorghe din s. Ustea, r. Dubă-
sari, fost decorat cu medalia ”Sf. Ştefan cel 
Mare”.

Arhipăstorul a urat omagiaţilor ani mulţi 
şi fericiţi în slujba Bisericii şi a credincioşi-
lor, totodată, a mulţumit invitaţilor pentru 
eforturile depuse întru binele şi mărirea Bi-
sericii Ortodoxe din Moldova. 

La rândul său Prot. Mitr. Teodor Pelin 
în numele întregului grup a mulţumit Ar-
hiereului pentru apreciere, pentru grijă şi 
pentru binecuvântare în toate lucrările bi-
neplăcute Domnului.

Pentru activitate sârguincioasă spre binele şi întru mărirea Sfi ntei Biserici 
Ortodoxe din Moldova la 20 aprilie 2014, către sărbătoarea Învierii Domnului, 
în Catedrala «Naşterea Domnului» din mun. Chişinău au fost menţionaţi:

1. Prot. Serghei Grosu, parohul bisericii cu hramul «Adormirea Maicii Dom-
nului» din s. Dolinoe, rl Criuleni a fost decorat cu dreptul de a purta paliţă;

2. Prot. Nicolae Bologa, parohul bisericii cu hramul «Sf. Ier. Nicolae» din s. 
Oxentea, r-nul Dubăsari a fost decorat cu dreptul de a purta paliţă;

3. Preotul Samuil Bacarji, parohul bisericii cu hramul «Sf. M. Mc. Dumitru» din 
s. Bălţata, r-nul Criuleni a fost decorat cu dreptul de a purta Cruce de aur;

4. Preotul Rustic Grecu, parohul bisericii cu hramul «Adormirea Maicii Domnu-
lui» din s. Hruşevo,  r-nul Criuleni a fost decorat cu dreptul de a purta Camilavcă.

DECORAŢII CĂTRE SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII DOMNULUI ŞCOALA DUMINICALĂ DIN SATUL DUBĂSARII 
VECHI LA UN AN DE ACTIVITATE

În tot anul, la sfârşit de luna mai, în toate şcolile din ţară se încheie câte un an de studiu, se fac 
totalizări, aprecieri şi se promovează în următorul an de studiu. Cu acelaş principiu activează  şi 
Şcoala Duminicală din satul Dubăsarii Vechi. Deşi are doar un an de activitate, această şcoală şi-a 
dus la bun sfârşit activitatea învăţătorească.

La 31 mai pentru toţi elevii ce frecventează această şcoală duminicală a fost o zi specială din 
mai multe considerente, şi anume, s-a făcut totalizarea  activitatăţilor pe parcursul anului de studiu, 
unde au fost expuse lucrările de pictură ce le-au realizat copiii. Pentru lecţiile de religie, la fel, au 
fost bine apreciate cunoştinţele elevilor ce le-au primit pe parcursul anului, iar rugăciunea «TATĂL 
NOSTRU», cea cu care se începeau lecţiile, a fost foarte bine asimilată de toţi copii.

Tot în această zi a fost a fost invitat ca oaspete de onoare dl Alexandru Dormenco, directorul maga-
zinului «Art Atribut» din or. Chişinău, care pe parcursul întregului an a donat toate materialele necesare 
pentru pictură, şi putem spune cu toată certitudinea că anume datorită iniţiativei acestui domn  a fost 
înfi inţată şcoala respectivă. Şi fi indcă a fost o zi specială, iar şcoala nu avea un nume, s-a decis ca să 
fi e denumită. S-a propus să se facă mai multe bileţele cu nume de sfi nţi pictori ai Bisericii, apoi s-a tras 
la sorţi şi a căzut «SF. ANDREI RUBLIOV». Astfel Şcoala Duminicală a preluat numele acestui sfânt, el 
v-a fi  patronul acestor copiii, care în-
cearcă să perceapă arta frumosului 
prin pictură.

La fi nal s-a adus sincere mul-
ţumiri dlui Alexandru Dormenco şi 
dnei Vera Halupa, profesoara de 
pictură, iar din partea parohiei li 
s-a dăruit câte o icoană. Toţi copiii 
le-au cântat «Mulţi ani trăiască», 
primind şi ei în dar câte o carte cu 
rugăciunea «TATĂL  NOSTRU».

Solemnitatea s-a încheiat cu 
dorinţa ca şi pe parcursul vacanţei 
să se facă lecţii, iar dl Alexandru 
Dormenco  a dorit acestei şcoli să 
aibă o continuitate durabilă, toţi ce 
prezenţi împărtăşind  aceiaşi do-
rinţă. Aşa să ne ajute Dumnezeu! 

DECORAŢII ŞI RECUNOŞTINŢĂ PENTRU 
UNII SLUJITORI ŞI CTITORI
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Festivalul-concurs al cântecului popular Festivalul-concurs al cântecului popular 
pascal în r-nul Dubăsari la a XI-a ediţiepascal în r-nul Dubăsari la a XI-a ediţie

FESTIVALUL PASCAL „FESTIVALUL PASCAL „Hristos a înviat!Hristos a înviat!”  ÎN RAIONUL CRIULENI LA  A 14-A EDIŢIE”  ÎN RAIONUL CRIULENI LA  A 14-A EDIŢIE

La 21 aprilie anul curent, în s. Mălăieştii Noi r-nul 
Criuleni, a avut loc a 14-a ediţie a Festivalului pascal 
raional „Hristos a înviat”. Festivalul este organizat cu bi-
necuvântarea Înalt Prea Sfi nţitului Vladimir, Mitropolitul 
Chişinăului şi al Întregii Moldove şi cu eforturile comune 
ale Protopopiatului de Criuleni şi Dubăsari şi Secţia Cul-
tură şi Turism a raionului Criuleni.

A devenit deja o tradiţie frumoasă ca în fi ecare an, a 
doua zi de Paşti, în com. Hruşova să se desfăşoa-

re Festivalul cântecului pascal cu genericul „Îngeraşii” şi 
expoziţia de Paşti.

Astfel, la 21 aprilie curent, în faţa Casei de cultură din co-
mună, s-a desfăşurat cea de-a III-a ediţie a festivalului „În-
geraşii”, care are drept scop promovarea tradiţiilor popular-
creştine legate de Învierea Domnului şi familiarizarea copiilor 
şi tinerilor cu cele mai importante evenimente biblice.

De asemenea, festivalul a fost şi un prilej de recreere 
pentru cei circa 250 de spectatori prezenţi la eveniment, 
dornici de cântare duhovnicească, ce au venit la această 
sărbătoare de sufl et, pentru a audia numeroase cîntece, 
care l-au slăvit pe Hristos şi au anunţat Învierea Lui.

Atmosfera de sărbătoare a fost întreţinută de frumoasele 
cântări pascale, interpretate de colective de elevi din gim-
naziu, copii de la grădiniţă şi Centrul de zi „Încredere”, in-

FESTIVALUL „FESTIVALUL „SCRÂNCIOBUL PASCAL SCRÂNCIOBUL PASCAL ” ” 
DIN S. IZBIŞTE, R-NUL CRIULENI

mai înalt nivel. S-a amenenjat o scenă în parcul satului 
şi sub cerul liber sătenii şi oaspeţii au putut absorbi mi-
reasma cântecelor pascale, iar împreună cu colectivele au 
adus laude Mântuitorului Înviat.

Au participat 13 colective din satele raionului Criuleni, 
printre care şi coruri bisericeşti. Prezenţi au fost şi meşteri 
populari din raion, care au prezentat diverse expoziţii.

La eveniment au fost prezenţi: dl Sergiu Ceauş, Vice 
Preşedinte al raionului Criuleni; dl Ion Nistreanu, primarul 
comunei Bălăbăneşti; dna Valentina Bobeico, şeful Sec-
ţiei Cultură şi Turism a raionului Criuleni; preotul Nicolae 
Ciobanu, Preşedintele Departamentului Cultură al Mitro-
poliei Moldove ş. a. Toţi cei menţionaţi mai sus au venit 
cu cuvinte de felicitare către cei prezenţi la eveniment, iar 
la rândul său şi preotul Nicolae Ciobanu a adus mesajul 
de felicitare a Mitropolitului Vladimir, Întâistătătorul Bise-
ricii Ortodoxe din Moldova. Spre fi nalul cuvântării sale, 
părintele Nicolae a amintit şi de eforturile părintelui pro-
topop, preotului Teodor Pelin în desfăşurarea cu bine a 
Festivalului.

De menţionat este faptul că toată responsabilitatea pen-
tru buna organizare a Festivalului a avut-o preotul Vea-
ceslav Ceban, parohul bisericii din s. Mălăieşti şi dl Ion 
Nistreanu, primarul comunei Bălăbăneşti.

Astfel, preotul Teodor Pelin, protopop de Criuleni şi 
Dubăsari şi dna Valentina Bobeico, şeful Secţiei Cultură 
şi Turism a raionului Criuleni au convenit ca anul curent 
Festivalul să-l desfăşoaret în s. Mălăieşti. S-au depus 
eforturi considerabile ca Festivalul să fi e prezentat la cel 

A treia zi din Paşte, la 22 aprilie 2014, Li-
ceul Teoretic „Ion Creangă” din s.Coşniţa 
a găzduit Festivalul-concurs al cântecului 
popular pascal cu participarea colectivelor 
corale şi etnofolclorice din instituţiile preuni-
versitare ale raionului Dubăsari. Evenimentul 
a fost organizat sub patronajul Consiliului ra-
ional şi al Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport 
Dubăsari, în parteneriat cu protopopiatul 
de Dubăsari şi Criuleni.

Organizatorii Festivalului au urmărit mai 
multe scopuri: educarea tinerei generaţii în 
spiritul valorilor creştine şi general-umane, 
formarea bunului cetăţean, cât şi promo-
varea cercurilor etnofolclorice, vocal-cora-
le, a tinerilor talente şi a cadrelor didactice 
performante în domeniu.

Dna Maria Jimbei, vice-preşedintele raio-
nului, în cuvântarea sa de început, a men-
ţionat printre altele, că Sfi ntele Sărbători de 
Paşti, inclusiv şi acest Festival, ne dau posibi-
litatea să fi m mai buni, mai luminoşi la sufl et 
şi ne învaţă prin cântecele populare pasca-
le să urmăm Domnului Hristos.

Oaspeţi de onoare la Festival au fost: 
prot. mitr. Teodor Pelin, protopopul de Du-

băsari şi Criuleni, prot. Marin Potoroacă, secre-
tarul r. Dubăsari şi paroh al bisericii din Doroţ-
caia, prot. Rodion Tambur, paroh al bisericii din 
Pîrîta ş.a.

În componenţa juriului pe lângă reprezen-
tanţii Consiliului raional Dubăsari au intrat de 
asemenea prot. Veaceslav Ciorbă, paroh al 
bisericii din Coşniţa şi pr. Dumitru Darmancev, 
paroh al bisericii din Pohrebea.

Toate colectivele au evoluat frumos. Deşi 
Festivalul se repetă an de an fi ecare colectiv 
s-a străduit să vină cu ceva nou, fi e o scenetă, 
fi e un cântec. De menţionat că, în acest an 
toate colectivele au optat pentru costumul 
naţional.

La fi nalul Festivalului-concurs au fost no-
minalizate cele mai bune colective şi au fost 
acordate patru premii:

Locul I – Gimnaziul din Pîrîta;
Locul II – Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare şi 

Sfînt” Grigoriopol;
Locul III – Liceul Teoretic „Ion Creangă” Coş-

niţa;
Locul III – Gimnaziul Pohrebea.
Celelalte colective au fost menţionate cu 

diplome de participare.

La fi nal, toate colectivele au primit diplome de par-
ticipare, coşuleţe şi pască din partea Secţiei Cultura şi 
Turism a raionului Criuleni, iar icoane cu chipul Învie-
rii lui Hristos, pastorale cu cuvântul de felicitare a Înalt 
Prea Sfi nţitului Vladimir şi CD-uri cu cântăti pascale, din 
partea Protopopiatului de Criuleni şi Dubăsari. Dl Ion 
Nistreanu, primarul comunei Bălăbăneşti a oferit premii 
băneşti meşterilor populari, cu scopul de a-i motiva să 
facă lucrări la fel de originale şi în continuare. 

Cuvânt de deschidere solemnă a festi-
valului a rostit parohul bisericii Sf. Dumitru 
părintele Victor Gangan, urmat de Primarul 
localității dl Ion Plămădeală.

Discursuri au rostit: parohul bisericii s. 
Cruglic – părintele Nicolae Ciobanu; consili-
erul local dl Stanila Haralampie; directorul 
adjunct al Gimnaziului Izbiște, dna Rusu Na-
talia; profesoara de educație tehnologică în 
Gimnaziul Izbiște; meșter popular dna Ceban 
Lidia și Directorul Bibliotecii Publice Izbiște.

Au fost organizate un șir de expoziții:  
Expoziția copturilor de Paști – prezentată de 
gospodinele s. Izbiște.; expoziția de icoane și 
lucrări manuale a meșterului popular Ceban 
Lidia. Premiile au fost oferite de parohul bi-
sericii Sf. Dumitru și au constat din icoane. 
Biblioteca Publică Izbiște a fost prezentă cu 
o expoziție de fotogra ii despre viața și eve-
nimentele satului, organizată împreună cu 
membrii Clubului Tinerilor Fotogra i din Iz-
biște. De asemenea cu o expoziție de desene 
ale copiilor în cadrul concursului „Sărbători-
le Pascale în su let de copil”. Premiile au fost 
oferite de Primăria Izbiște și au cuprins 6 
premii pentru locurile 1, 2 și 3 (câte doi elevi 
pe loc) și 6 mențiuni de participare.

Corul Mare al bisericii Sf. Dumitru 
din localitate sub conducerea Galinei Ar-
senie au bucurat auzul cu cântece și me-
lodii creștinești de Paști.

Părintele Victor a mulțumit oameni-
lor de bună credință care au contribuit 
nemijlocit la construirea scrânciobului: 
pădurarul local dl Ion Urbanovici; mește-
rul popular în ier dl Igor Mînza și meș-
terul popular în lemn dl Andrei Gherciu.

Bãtrânii își amintesc de vremurile 
când erau tineri: «… și ce hore mai fãceam 
în iecare zi de Paște, iar noaptea mergeam 
la baluri. Fetele veneau gãtite frumos și 

miroseau a busuioc și se încingea câ-
te-o bãtutã sau rusascã de se cutre-
mura pãmântul. Iar copiii se dãdeau 
în scrânciob…Dar și noi, tinerii, ne 
dãdeam cu scrânciobul, plata era de 
trei ouã roșii pe turã». Așa spun bă-
trânii….așa facem noi acum tinerii… 

Sperăm în continuitatea acestui 
festival frumos de renaștere a tradiți-
ilor strămoșești. La Învierea Domnu-
lui să reînviem tradițiile strămoșilor! 
Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

terpreţii Adrian Ţarigradschi, Victoria şi Rodica Scripnic, Irina 
Pavalatii, Evelina Mîndru şi alţii. De asemenea, în cadrul fes-
tivalului a evoluat şi colectivul de dansatori „Alivera” din com. 
Boşcana.

Expoziţia de Paşti a propus spre atenţia vizitatorilor produse 
de panifi caţie tradiţional-pascale, ouă încrustate, icoane, bro-
derii, articole de artizanat, etc.

Dna Parascovia Cotovici, primarul comunei, a felicitat toţi lo-
cuitorii cu Învierea Domnului, dorindu-le ca lumina şi căldura 
Paştelui să încălzească tuturor sufl etul, să lumineze mintea, 
să deschidă inima spre credinţă şi iertare, să se bucure din 
plin de frumuseţea lucrurilor care îi înconjoară. De aseme-
nea, dna primar a mulţumit tuturor celor care au muncit la 
realizarea acestui eveniment închinat Învierii şi participanţilor 
la festival pentru implicarea activă, exprimându-şi speranţa 
că în anii viitori vor participa şi alte colective, pentru a duce 
mai departe această tradiţie cu caracter cultural-educativ.

FESTIVALUL PASCAL „}ngera[ii” ÎN COMUNA HRUȘOVA
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La data de 30 aprilie, anul curent, în gimnaziul din s. Hrusova r-nul Criuleni a avut 
loc o lectie publică la ora de religie “Milostenia, semnul iubirii creștine”. Preotul Rustic 
Grecu, parohul bisericii din s. Hrusova și profesorul de religie la gimnaziul din aceiași lo-
calitate, a prezentat o lectie bine pregătită,care a decurs conform planului didactic. Elevii 
s-au arătat a fi  activi și implicaţi în desfășurarea cu bine a lecţiei.

După analiza lecţiei de religie a urmat un seminar teoretico-practic cu tema: “Prin-
cipiile de parteneriat în predarea parabolelor biblice”. Cu un discurs frumos a venit dna 
Emilia Brădiștean, responsabil de învăţămîntul primar și de predarea religiei în școala 
din cadrul Direcţiei Raionale Educaţie, care a moderat și seminarul.

Dna Angela Levinţa, responsabil de 
predarea religiei în cadrul Mitropoliei, 
preotul Victor Gangan, parohul biseri-
cii din s. Izbiște r-nul Criuleni și preotul 
Nicolae Ciobanu, parohul bisericii din 
s. Cruglic r-nul Criuleni, metodist la re-
ligie în r-nul Criuleni au venit cu cuvin-
te de învăţătură pentru cei prezenţi la 
acest seminar. Preotul Nicolae Ciobanu 
în fi nal a mulţumit Direcţiei Educaţie 
pentru frumoasă colaborare a bisericii 
cu școala.

N O excursie de neuitat L

ÎN CURTEA BISERICII DIN ÎN CURTEA BISERICII DIN 
S. CRUGLIC A FOST INAUGURAT S. CRUGLIC A FOST INAUGURAT 

UN TEREN DE JOACĂ PENTRU COPIIUN TEREN DE JOACĂ PENTRU COPII
La 1 iunie, de ziua internaţională a copilului, in s. Cruglic, r-nul Criu-

leni a avut loc deschiderea ofi cială a terenului de joacă pentru copii, ce a 
fost amplasat în curtea bisericii. Astfel au fost confecţionate: un scrân-
ciob, un topogan, un căluţ și o nisipieră ce primavara anului 2014 au fost 
așezate în curtea bisericii unde copilașii din localitate au posibilitatea să-
și petreacă timpul liber.

Ideia acestui mic proiect aparţine preotului Nicolae Ciobanu, paro-
hul bisericii din s. Cruglic. Câţiva enoriași au mobilizat eforturile și au 
confecţionat obiectele necesare pentru amenanjarea terenului de joacă.

Duminică, 1 iunie, după Sfânta Liturghie, a fost organizat un turneu 
pe biciclete, din centrul satului Cruglic până în centrul satului Ohrincea, 
unde au fost implicaţi zeci de cicliști, de la mic la mare. Procesiunea a fost 
supravegheată de o mașină a poliţiei de patrulare, care, având gerofarul 
inclus, a încurajat cicliștii.

Cu cuvinte de felicitare pentru copii au venit preotul Nicolae Cio-
banu, parohul bisericii din s. Cruglic; dna Svetlana Cucu, primarul s. 
Cruglic; dna Nadejda Burciu, directorul liceului din s. Cruglic, dl Andrei 
Ciorba, directorul Casei de Cultură din s. Cruglic; preotul Victor Gan-
gan, parohul bisericii din s. Izbiște.

Cu un buchet de cântece au venit copilașii de la grădiniţă din grupa de 
preșcolari și colectivul folcloric din cadrul liceului. Toţi s-au jucat și s-au 
bucurat de încă o realizare frumoasă în s. Cruglic.

În fi nal, Preotul Nicolae Ciobanu a anunţat organizarea unui cerc de 
dame și șah în cadrul bisericii din localitate, după care de la mic la mare, 
au primit îngheţate și dulciuri.

LECŢIE PUBLICĂ ȘI SEMINAR TEORETICO – LECŢIE PUBLICĂ ȘI SEMINAR TEORETICO – 
PRACTIC LA RELIGIE ÎN S. HRUȘOVA R-NUL CRIULENIPRACTIC LA RELIGIE ÎN S. HRUȘOVA R-NUL CRIULENI

În majoritatea şcolilor fi nele unui an 
de studiu, de obicei, sunt diversifi cate cu 
excursii pentru a contempla cele învăţate 
la lecţii, în mod deosebit, cu ceva real din 
viaţa cotidiană. Nu fără excepţie este şi 
programa Şcolii Duminicale din satul Du-
băsarii Vechi, raionul Criuleni.

La 24 mai 2014 un grup de copiii ce frec-
ventează Şcoala Duminicală de pe lângă bi-
serica «Sfântul Arhanghel Mihail» a făcut o 
călătorie la Chişinău. Programa excursiei a 
fost destul de amplă, în calcul fi ind luate par-
ticularităţiile de vârstă şi interesele copiilor.

Călătoria a început cu Grădina Zoo-
logică, unde copiii au rămas încîntaţi de 
diversitatea animalelor şi a păsărilor de 
acolo. După care a urmat Muzeul Naţional 
de Etnografi e şi Istorie Naturală, unde ele-
vii şi-au îmbogăţit cunoştinţele cu istoria 

meleagului nostru, toate sălile de exponate din 
muzeu trezindu-le un interes major.

Foamea au potolit-o la o pizza şi un pahar cu 
suc, după care au vizitat magazinul de rechizite 
pentru pictură «Art Atribut». Vizita la magazin 
a avut scopul de a vedea cum arată instituţia 
care a fi nanţat lecţiile de pictură cu materialele 
necesare. Trecând prin Scuarul Catedralei, tot 
grupul a intrat în biserica cu hramul «Naşte-
rea Domnului», unde s-au închinat, după care 
li s-a oferit copiilor o oră de joacă pe terenul 
pentru copii din parc.

La fi nele excursiei, trecând prin Grădina 
Publică, toţi s-au fotografi at în faţa monumen-
tului lui Ştefan cel Mare, poposind la havuzul 
din grădină. Toţi s-au întors nespuşi de bucu-
roşi spre casă, copleşiţi de multiplele impresii 
ce le-au savurat pe parcursul zilei.

Preoteasa Maria Muravschi


