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560 ani de la înscăunarea 
voievodului  Ștefan cel Mare
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de a face Moldova mare şi lăudată... Şi, întrebând pe 
toată adunarea cu graiul blândeţei, zise:

- Oameni buni, voit-aţi voi să vă fiu eu domn?
Toţi cei de faţă într-o glăsuire strigară:
- Întru mulţi ani de la Dumnezeu să domneşti!
Păru mult mai bine lui Ştefan, când se încredinţă că 

poporul îl voieşte, şi după ce fu ales la domnie şi i se 
dete schiptrul şi steagul ţării Moldovei, care steag avea 
pe de-o parte capul de zimbru, iară pe de cealaltă Sfântul 
Gheorghe călare, lovind cu suliţa un balaur, el intră cu 
fală în Suceava la scaunul domnesc. Ştiind că începutul 
înţelepciunii este temerea de Dumnezeu, cea dintâi tre-
abă a sa fu de a merge la biserică spre a aduce cântări de 
laudă celui Preaputernic.

Astfel, a treia zi după intrarea sa în Suceava, Ştefan 
purcese la biserică cu toată fala domnească. La poar-
ta bisericii descălecă. Mitropolitul Teoctist, cu epis-
copii, cu arhiereii, cu o mulţime de preoţi şi diaconi, îl 
întâmpinară cu Sfânta Evanghelie şi cu cădelniţi din care 
ieşea tămâia cea binemirositoare, iară cetăţenii cântau 
laude în cinstea Sfintei Treimi, toţi cu făclii aprinse.

Când Ştefan urcă cea dintâi treaptă, mitropolitul 
se coborî către dânsul, luă sfânta Evanghelie din măna 
preotului ce o ducea și o dete domnului ca să o sărute. 
Atunci cel dintâi psalt începu să cânte: Vrednic este!

Când ajunse dinaintea altarului, domnul îşi luă ste-
ma din cap şi se închină la sfintele icoane ale Domnului 
nostru Iisus Hristos şi la ale Preacuratei sale mame, pe 
care le sărută.

Atunci episcopul de la Roman îl luă de subţioara 
dreaptă, iară episcopul de la Rădăuţi de cea stângă şi 
îl duseră în Sfântul Altar prin uşile împărăteşti. După 
aceea ocoliră Sfântul Pristol de trei ori, iar psalţii cân-

Ștefan cel Mare este fiul voievodului Bogdan al 
II-lea și nepotul lui Alexandru cel Bun. În 1451 

Bogdan a fost asasinat de fratele său vitreg Petru Aron 
și tânărul Ștefan a fost nevoit să pribegească în țări ve-
cine. Cel care l-a luat în grija sa a fost voievodul Țării 
Românești Vlad Țepeș.

Cu ajutorul acestuia, Ştefan intră în Moldova cu o 
mică oaste şi apucă calea Sucevei, la anul 1457, înfrânse 
în două rânduri pe Petru Aron şi-l fugări în ţara leşească.

După aceasta chemă pe mitropolitul Teoctist cu toate 
căpeteniile clerului şi călugării, pe toţi boierii, boier-
inaşii cu curtenii, pe răzeşi şi popor, în câmpul numit 
Direptatea şi le spuse că nu din nebunia de a domni a 
gonit pe hrăpitorul scaunului părintesc, ci din dorinţa 

tau rugăciunile obişnuite la asemenea slujbe, sfârşind cu 
„Isaiia dănţuieşte…”. Apoi domnul şi amândoi episcopii 
îngenunchiară dinaintea Sfântului Jertfelnic. Mitropol-
itul, puind omoforul pe capul lui Ştefan, ceti molitva 
rânduită la ungerea domnilor, după care primi ungerea 
cu Sfântul Mir. La ieşirea din Altar, domnul fu dus până 
la jeţul domnesc, iarăşi de subţiori, de cei doi episcopi.

Şi primind binecuvântarea mitropolitului, domnul 
veni în mijlocul bisericii, se închină, apoi, punându-şi 
stema strămoşească pe cap, ieşi din biserică şi se întoarse 
la locuinţa domnească cu acelaşi alai ca la venire.

Trei zile ţinură veseliile, în care zile îşi alese sfetnicii, 
în ziua a treia i se înfăţişară toţi boierii.

Domnul sta pe scaunul domnesc şi fiecare ceată de 
boieri trecea pe dinaintea lui şi i se închina ca la un 
domn. Întâi trecură: logofătul cel mare, vornicul cel 
mare de Ţara-de-Jos, cel de Țara-de-Sus, pârcălabul de 
Hotin, cel de Neamţ, cel de Cetatea nouă, hatmanul şi 
pârcălabul de Suceava, postelnicul cel mare, spătarul, 
paharnicul, vistiernicul, stolnicul şi comișii.

După aceştia trecură: vornicul doamnei, cupărul, 
vătaful de păhărnicei, cel de stolnicei, cei doi vătafi de 
aprozi, cel de târg şi cel de curte. Apoi credinciosul, 
cămăraşul, vătaful de copii din casă, pivnicerul, toţi în 
capul oamenilor ce cârmuiau ei.

Mai trecură: velii căpitanii de Suceava, de Iaşi, de 
Cotnar, de Soroca, de Tecuci, de Dorohoi, de Covur-
lui, polcovnicul de curte, stolnicul de cazaci, căpitanul 
Hătmăniei, Agiei, căpitanul doamnei, ce avea steag de 
călăraşi, şi alţii cu oamenii lor.

Aşa se înscăună Ştefan-vodă.
Petre Ispirescu, 

Istoria lui Ștefan Vodă cel Mare și cel Bun

25 de ani de la canonizarea 
lui Ștefan cel Mare și Sfânt

După trecerea lui Ștefan cel Mare la cele veșnice, 
în 2 iulie 1504, poporul a simțit că are un mijloci-
tor și un rugător în cer. Din generație în generație, 
Ștefan a fost „cel Mare, cel Bun, cel Sfânt” (Mihai 
Eminescu), nu doar al Țării Moldovei, ci al tuturor 
popoarelor ortodoxe. 

Recunoașterea oficială a sfințeniei lui, prin ac
tul canonizării de către Biserica Ortodoxă Română 
la 20 iunie 1992, a venit după câteva sute de ani, 
deși el era cinstit ca sfânt de către popor încă de la 
moartea sa. 

Semnele sfințeniei lui Ștefan cel Mare le găsim 
în viața lui și în moștenirea pe care nea lăsato. 
În viața lui șia purtat crucea: de domn – cu gri-
ja în inimă pentru un imperiu mereu în creștere 

și pentru un popor amenințat cu islamizarea; de 
soț și tată – moartea celor două soții și a fiilor săi; 
de luptător – rana de la picior purtată cu răbdare 
mai mult de 40 de ani. Prin această întreită cruce, 
Hristos la curățit și la sfințit, dândui o credință 
nestrămutată în ajutorul Lui. Ștefan cel Mare este 
mare pentru că a înțeles că biruințele au fost pur-
tate cu ajutorul lui Dumnezeu, iar înfrângerile iau 
fost spre încercare și spre răbdare. Îi vedem nădej
dea în ajutorul sfinților militari – Gheorghe, Dimi
trie, Procopie – și smerenia cu care își întemeiază 
ctitoriile, mărturisită în pisanii: „O, Mare Muce-
nice Gheorghe, (...) primește de la noi și această 
rugăciune a smeritului robului tău”. Remarcabil 
este gestul său de mulțumire lui Dumnezeu pentru 

victoria din 1475 de la Vaslui, când a postit patru 
zile numai cu pâine și cu apă.

Ștefan cel Mare este sfânt pentru că șia iubit nea-
mul și sa jertfit pentru el, iar neamul a răspuns prin 
cinstire și evlavie. Acestui neam ai cărui fii suntem 
noi, cei de astăzi, el ia transmis o moștenire ne-
prețuită, sugerată chiar prin cuvintele scrise pe per-
gamentul din icoana sa: „Mai presus de tihna noastră 
stă apărarea ființei și neatârnarea țării noastre!”.

În legătură cu aniversarea de un sfert de secol 
de la canonizare Mitropolia Chişinăului şi a întregii 
Moldove în perioada 1 – 31 iulie a.c., declarată luna 
comemorativă Sf. Binecredincios Voievod Ștefan 
cel Mare, a organizat pe tot cuprinsul țării diverse 
activităţi pastoralmisionare tematice: festivaluri, 
concerte, mese rotunde, conferințe, etc.

Menționăm, de asemenea, că prin decretul Ex-
celenței sale dl Igor Dodon, Președintele Republicii 
Moldova, anul 2018 a fost declarat drept  ANUL 
ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT, DOMNITOR AL 
MOLDOVEI.
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precum părintele Veniamin Onu, preot paroh 
al comunităţilor ortodoxe moldoveneşti din 
or.Vicenza, Fidenza și Reggio-Emilia din Italia, 
dl Rudolf Kirisits, atașat al MAI al ambasadei 
Austriei la Chișinău, dl Gero Stuller, consilier 
și atașat special pe Afaceri Sociale al ambasadei 
Austriei la Chișinău ș.a.

Mulțumim călduros tuturor participanților, 
angajaților MAI pentru asigurarea ordinii pub-
lice și în mod deosebit celor implicați în orga-
nizarea acestui măreț festival ortodox, care cu 
nădejdea în ajutorul bunului Dumnezeu, la 
anul viitor preconizăm a-l petrece în s. Molova-
ta r. Dubăsari.

Cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, 
la data de 2 iulie 2017 în s. Jevreni, r. Criuleni și la 16 iulie 2017 în s. Oxentea, r. Dubăsari 

s-au desfășurat festivalurile «Un trandafir, o lumânare pentru Sfântul Ștefan cel Mare».
rior сorul Protopopiatului, formații folclorice și 
coruri bisericești din localitățile Ratuș, Jevreni, 
Răculești, Slobozia-Dușca, Bălăbănești, Drăsli-
ceni, Izbiște, Ișnovăț, Mașcăuți și or. Criuleni, 
care au surprins plăcut publicul prin coloritul 
vestimentar național și diversitatea pieselor 
interpretate. Astfel, sala Casei de cultură a de-
venit neîncăpătoare pentru mulțimea specta-

torilor din sat și 
din localitățile din 
preajmă. Pe final, 
toată lumea, cu 
lumânări aprinse, 
în picioare, au 
cântat imnul săr-
bătorii – „Când 
a fost să moară 
Ștefan…”. Toți 
participanții au 
primit mici cadou-
ri și au bineficiat 
de o aleasă agapă 
frățească.

Al doilea Festival a fost organizat de 
Protopopiatul de Dubăsari și Criule-

ni în parteneriat cu Secția Cultură Dubăsari 
și Primăria s. Oxentea și a demarat în biserica 
cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae” din localitate. 
Aici s-a oficiat Acatistul Sf. Voievod Ștefan cel 
Mare de un sobor de preoți din circumscripție 
în frunte cu PC părinte Protopop prot. mitr. 
Teodor Pelin, care pe final a ținut un cuvânt de 
învățătură despre viața și activitatea marețului 
Domnitor al Țării Moldove.

Alături de poporul dreptcredincios din Pro-
topopiat și alte localități, dar și de peste hotarele 
țării, venit la rugăciune,  s-a aflat Excelența Sa 
dl Igor Dodon, Președintele Republicii Moldo-
va, care a felicitat călduros pe toți cei prezenți 
cu sărbătoarea. Cu acest prilej, cu intenția de a 
sprijini lucrările de reparație a sfântului lăcaș, 
Excelența Sa a donat parohiei o sumă de 100 
000 lei. Astfel, biserica a devenit neîncăpătoare 
pentru mulțimile de creștini sosiți la sărbătoare.

De la sfântul lăcaș, în procesiune, sub acom-
paniamentul fanfarei din sat, toată lumea am 
mers spre Casa de Cultură. Este de menționat 
căldura și ospitalitatea oxentenilor, care au ieșit 
la porți pentru a servi oaspeții cu tradiționalele 
bucate moldovenești. În ograda Casei de Cul-
tură meșterii populari sosiți din toată țara și-au 
expus lucrările care au surprins mulțimea venită 
la festivitate.

Sărbătoarea a continuat în Casa de cultură 
unde s-a desfășurat festivalul propriu-zis, mod-
erat de dna Tatiana  Bordos. Cu referință la eve-
niment au vorbit Excelența Sa dl Igor Dodon, 
Peședintele Republicii Moldova, dl Grigore 
Policinschi, Președintele raionului Dubasari, 
și dl Valeriu Rusu, primarul s. Oxentea. Cu un 
mesaj din partea Înalt Preasfințitului Vladimir, 
Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, 
a venit prot. mitr. Nicolae Ciobanu, Președin-
tele Sectorului Sinodal Relații Culturale al Mi-
tropoliei Moldovei.

În scenă a ur-
mat renumitul actor 
al teatrului „Mihai 
Eminescu” din or. 
Chișinău dl Nicolae 
Darie, care în chipul 
Sf. Ștefan cel Mare 
a interpretat câteva 
piese. 

Părintele Pro-
topop a citit un mic 
extras din Tomos-ul 
de canonizare a sfân-
tului Voievod. Au 
evoluat ulterior сor-
ul Protopopiatului, 
formații folclorice 
și coruri bisericeș-
ti din localitățile 
Oxentea, Coșnița, 
Molovata, Ustea și 
Cocieri, care au sur-
prins plăcut publicul 
prin coloritul vesti-
mentar național și 
diversitatea pieselor 
interpretate. Astfel, 
sala Casei de cultură 
a devenit arhiplină 
de mulțimea specta-
torilor. 

În mod 
tradițional, toată 
lumea, cu lumânări 
aprinse, în picio-
are, au cântat imnul 
sărbătorii – „Când 
a fost să moară Ște-
fan…”. Toți par-
ticipanții au primit 
mici cadouri și au 
bineficiat de o aleasă 
agapă frățească.

La festivitate au 
luat parte deaseme-
ni dna Maria Jîmbei, 
Vice Președintele 
r. Dubăsari, dna 
Maria Perciuleac, 
Șefa Secției Cul-
tură r. Dubăsari, dl 
Comisar-Șef Dorin 
Bînțu, Șef al IP 
Dubăsari, primarii 
din circumscripție 
ș.a., deasemeni și 
oaspeți din întrea-
ga țară, precum 
și de peste hotare 
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FESTIVALURI ORTODOXE ÎNCHINATE
SFÂNTULUI VOIEVOD ȘTEFAN CEL MARE

Primul Festival a fost organizat de Pro-
topopiatul de Dubăsari și Criuleni 

în parteneriat cu Secția Cultură Criuleni și 
Primăria s. Jevreni și a demarat în biserica cu 
hramul „Sf. Apostol și Evanghelist Ioan Teo-
logul” din localitate. Aici s-a oficiat Acatistul Sf. 
Voievod Ștefan cel Mare de un sobor de preoți 
din parohiile învecinate în frunte cu PC părinte 

Protopop prot. mitr. Teodor Pelin, care pe final 
a ținut un cuvânt de învățătură despre viața și 
activitatea marețului Domnitor al Țării Mold-
ove.

Sărbătoarea a continuat în Casa de cultură 
din localitate unde s-a desfășurat festivalul pro-
priu-zis. În incintă meșterii populari locali și-au 
expus diverse lucrări.

Cu referință la eveniment au vorbit dl 
Veaceslav Burlac, Președintele raionului Cri-
uleni, dna Valentina Bobeico, Șefa Secției 
Cultură Criuleni și dl Vasile Brînza, primarul 
s. Jevreni. Cu un mesaj din partea Înalt Preas-
fințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și 
al întregii Moldove, a venit prot. mitr. Nico-
lae Ciobanu, Președintele Sectorului Sinodal 
Relații Culturale al Mitropoliei Moldovei.

În scenă a urmat renumitul actor al teatrului 
„Mihai Eminescu” din or. Chișinău dl Nicolae 
Darie, care în chipul Sf. Ștefan cel Mare a inter-
pretat câteva piese, care la încheere a ridicat tot 
publicul aplauzând în picioare. Au evoluat ulte-
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În cadrul unui program de parteneriat între Protopopiatul de Dubăsari și Criuleni și 
Secția Cultură și Tirism Dubăsari, un grup de elevi din Federația Rusă au vizitat locurile 
sfinte din Republica Moldova.

Astfel, tinerii sosiți din 
rej. Vladimir, or. Sobinka, 
care se odihnesc la Cen-
trul de odihnă pentru copii 
și tineret „Prietenie” din 
s. Coșnița, însosiți de PC 
părinte prot. mitr. Teodor 
Pelin, Protopop de Dubăsa-
ri și Criuleni, au vizitat  bi-
sericile „Sf. Împărați Mu-
cenici Nicolae II-lea și 
familia” și „Sf. Ier. Alexei, 
Mitropolitul Moscovei” din 
s. Pohrebea r. Dubăsari. 
Aici părintele paroh prot. 
Dumitru Darmancev ne-a 
vorbit despre istoria zbuci-
umată a acestor meleaguri, 
a sfintelor lăcașuri și despre 
tragediile petrecute în urma 
conflictelor militare de pe 
bătrânul Nistru din rejiune.

La fel, ne-am bucurat de 
posibilitatea de a ne ruga la 
mănăstirea Curchi din r. Or-
hei. Mulțumim respectuos 
ghidului nostru părintelui 
arhimandrit Iov (Cristea) și 
în mod deosebit, pentru os-
pitalitate și grija părinteas-
că, Preasfințitului Siluan, 
Episcop de Orhei, Vicar al 
Mitropoliei Chișinăului și a 
întregii Moldove.

La pelerinaje au luat par-
te deasemenea dna Maria 
Jîmbei, Vice Președintele r. 
Dubăsari, dna Maria Per-
ciuleac, Șefa Secției Cul-
tură și Turism și dna Larisa 
Brăducean, Șefa Direcției 
Învățământ General.

Programul activităților 
cuprins în perioada 12-21 
august include deasemenea pelerinaje la mănăstirile Căpriana, Hîncu și Condrița, la fel 
vizita unor muzee, monumente arhitecturale și obiecte de cultură generală.

Mulțumim tuturor celor implicați și, bineînțeles, în primul rând dlui Grigore Po-
licinschi, Președintelui r. Dubăsari, sub patronajul căruia s-a desfășurat realizarea aces-
tui bogat program pentru oaspeții din Federația Rusă. Suntem absolut convinși că acești 
tineri vor rămâne cu cele mai frumoase impresii despre țara noastră Republica Moldova.

Luni, 7 august 2017, cu binecuvântar-
ea Înalt Preasfințitului Vladimir, Mitropolitul 
Chișinăului și al întregii Moldove, în cadrul 
ședinței ordinare a Inspectoratului de Poliție 
Dubăsari din s. Ustea a avut loc o conferință 
dedicată vieții și activității Dreptcredinciosu-
lui Voievod al Moldovei Sf. Ștefan cel Mare.

Conferința cu tema ”Înscăunarea Sf. 
Ștefan cel Mare. Momente de anvergură în 
istoria domniei Măriei sale, impactul politic 
al acestora în spațiul european și mesa-
jul sfântului în actualizare” a fost ținută de 
părintele prot. mitr. Teodor Pelin, Protopop 
de Dubăsari și Criuleni, preot militar al MAI. 
O întâlnire de suflet, urmată de întrebări și 
răspunsuri.

Mulțumim respectuos dlui Comisar Șeș 
Dorin Bînțu, Comisar al IP Dubăsari, pent-
ru ospitalitate și, bineînțeles, tuturor partic-
ipanților.
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Sfinte Binecredincioase Voievode Ștefane 
cel Mare, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Sâmbătă, 15 iulie 
2017, Biserica Ortodoxă 
săvârșește pomenirea 
Sf. Binecredinciosului 
Voievod al Țării Moldovei 
Ștefan cel Mare.

Cu acest prilej, după 
oficierea Sf. Liturghii, la 
monumentul mărețului 
Voievod din s. Corjeva r. 
Criuleni, PC părinte  Te-
odor Pelin, Protopop de 
Dubăsari și Criuleni, îm-
preună cu părintele paroh 
din localitate prot. Serghei 
Burduja și prot. Veaceslav 
Ceban, paroh al bisericii din s. Mălăieștii Vechi din vecinătate, au oficiat slujba Acatistului 
în cinstea sfântului. A urmat un careu festiv în cadrul căruia s-au recitat poiezii tematice, 
au fost interpretate cântece patriotice și depuse flori. Cu un cuvânt de felicitare s-a adresat 
celor prezenți primarul satului dl Gheorghe Ojog.

Conferință dedicată Dreptcredinciosului Voievod 
Sf. Ștefan cel Mare la Inspectoratul de Poliție Dubăsari

PELERINAJE LA LOCURILE SFINTE DIN REPUBLICA 
MOLDOVA PENTRU TINERII DIN FEDERAȚIA RUSĂ

„Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui.”(Matei 5,7) Parteneriat de caritate 
moldo-italian în cadrul Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove

 Cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Vladimir, Mitropol-
itul Chișinăului și al întregii Moldove, pe parcursul a peste 10 ani, 
se desfășoară un proect de caritate social-filantropic moldo-ital-
ian, sub patronajul părintelui prot. mitr. Veniamin Onu, parohul 
comunităţilor ortodoxe moldoveneşti din or. Vicenza, Fidenza și 
Reggio-Emilia, Italia.

Deși aflat departe în străinătate de mai mulți ani, părintele 
Veniamin Onu, nu și-a uitat patria și semenii săi, dorind a-și ajuta 
compatrioții prin inițierea unui proiect de caritate. Astfel, părin-
tele Veniamin reușește a implica în realizarea acestui grandios 
proiect numeroși oameni de bună credință, cetățeni ai Republicii 
Moldova și Italia, creștini ai deferitor confesiuni creștine.

Astfel, pe parcursul a peste un deceniu, părintele Veniamin 
Onu, la solicitările a numeroase comunități creștin-ortodoxe din 
întreaga Republica Moldova, a intervenit cu ajutoare umanitare, 
nu rareori de importanță vitală pentru cei nevoiași, acordate fa-
miliilor social-vulnerabile, orfelinatelor, grădinițelor, scolilor, 
primăriilor, caselor de bătrâni ș.a.m.d., acestea fiind transportate 
gratis de către firmele de transport N 373 și N 320 din Republica 
Moldova, precum și de angajații MAI dnii Igor Pascaru și Andrei 
Țurcan.

Un capitol aparte, în acest sens, îi aparține Fundației de Bine-
facere „Caritas” din or. Vicenza. Dorim să aducem un cuvânt de 
mulțumire voluntarilor și celor care muncesc din greu în această 
fundație,  în mod deosebit preotului romano-catolic Don Tar-

cizio, dlor Natalia, Maria și Marcizia. „Aşa să lumineze lumina 
voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele 
bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel 
din ceruri.” – așa ne poruncește Mântuit-
orul nostru Iisus Hristos.

La solicitarea părintelui prot. mitr. 
Teodor Pelin, Protopop de Dubăsari și 
Criuleni, părintele Veniamin Onu a inter-
venit cu un autocamion de haine second 
hand, precum și alte ajutoare substanțiale, 
destinate celor necăjiți, care au fost repar-
tizate de Asistența Socială din cadrul 
Primăriei s. Dubăsarii Vechi r. Criuleni. 
La data de 23 iulie 2017, părintele Ve-
niamin Onu cu familia, a vizitat parohia 
sus numită, iar după slujba Sf. Liturghii 
a avut ocazia de a primi cele mai sincere 
mulțumiri din parte bineficiarilor. Cu 
un cuvânt de mulțumire din partea au-
torităților publice locale a venit dna Elena 
Barburas, secretara Primăriei s. Dubăsarii 
Vechi. După acestea, părintele Veniamin 
a luat parte la încreștinarea unui nou mic-
uț ostaș a lui Hristos – Gabriel Ciorba.

Mulțumim din tot sufletul părintelui 

prot. mitr. Veniamin Onu, precum și celor implicați, pentru re-
alizarea a tuturor proiectelor de caritate pentru cetățenii Repub-
licii Moldova realizate pe parcursul ultimilor ani, dorindu-le multă 
sănătate, mântuire și întru toate cele bune sporire, ca și pe viitor 
să săvârșească asemenea fapte mărețe, iar bunul Dumnezeu să le 
răsplătească ostenelile însutit!
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Decoraţii şi recunoştinţă pentru un grup de 
ctitori din Protopopiatul de Criuleni și Dubăsari

Un grup de slujitori ai Bisericii Ortodoxe 
din Moldova au fost distinși cu decorații de stat

Decorații mitropolitane 
pentru ctitori și binefăcători

Sâmbătă, 15 iulie, 2017, Ex-
celența Sa, dl Igor Dodon, Președ-
intele Republicii Moldova, cu oc-
azia aniversării a 25 de ani de la 
canonizarea Binecredinciosului 
Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, 
pentru merite în opera de renaștere 
spirituală și morală a societății și 
contribuție la promovarea valorilor 
creștin-ortodoxe a desemnat cu 
decorații de stat 16 slujitori ai Bi-
sericii Ortodoxe din Moldova.

Vineri, 23 iunie 2017, ÎPS Mitro-
polit Vladimir a primit la Reșed-

ința mitropolitană pe dl Fredolin Lecari, 
Comisar Șef, Șeful Poliției de Frontieră al 
Republicii Moldova, dl Igor Pascari, In-

spector Principal al Sectorului de Poliție 
nr. 6, or. Durlești, al IP Buiucani a DP 
Chișinău al IGP al MAI, dl Andrei Țur-
can, Inspector Principal al IP Strășeni, al 
IGP al MAI și dl Liviu Grib, Șeful Cate-
drei Cardiologie din cadrul  SCM ”Sf. Tre-
ime” din mun. Chișinău, însoțiți de Prot. 
mitr. Teodor Pelin, Protopop de Dubăsari 
și Criuleni și Arhim. Nectarie (Gherman), 
Starețul Mănăstirii „Sf. Kneaz Vladimir” 
din s. Horăști, r. Ialoveni.

În cadrul audienței, Mitropolitul a 
mulțumit cordial interlocutorilor săi pent-
ru activitatea rodnică și sârguincioasă întru 
susținerea valorilor moral-creștine în soci-
etate și pentru spirijinul acordat Bisericii 

Ortodoxe din Moldova, la realizarea mai 
multor proiecte sociale și de caritate.

Cu acest prilej, Întâistătătorul a oferit 
următoarele distincții bisericești:

–  dl Fredolin Lecari, Comisar Șef, Șe-
ful Poliției de Fron-
tieră al Republicii 
Moldova – Medalia 
comemorativă „Mi-
tropolitul Gavriil 
Bănulescu-Bodoni”, 
prilejuită aniversării 
a 200 de ani de la în-
ființarea Eparhiei de 
Chișinău și Hotin.

– dl Liviu Grib, 
Șeful Catedrei Car-
diologie din cadrul  
SCM ”Sf. Treime” din 
mun. Chișinău– Ordi-
nul Meritul bisericesc, 

de gr. III.
– dl Igor Pascari și dl Andrei Țurcan 

s-au învrednicit de „Medalia Sf. Binecred-
incios Ștefan cel Mare”.

În numele celor prezenți, dl Fredolin 
Lecari a exprimat recunoștință Mitropolit-
ului Vladimir pentru decorațiile primite și 
a dat asigurări că și în viitor vor sluji cauza 
Bisericii Ortodoxe cu multă devoțiune și 
consacrare de sine.

La final, părintele Protopop Teodor 
Pelin a mulțumit respectuos Chiriarhului 
pentru grija părintească ce o poartă de fie-
care dată față de ctitorii și binefăcătorii Bi-
sericii Ortodoxe din Moldova.

Printre cei nominalizați se numără PC părinte Teodor Pelin, Protopop de Dubăsari 
și Criuleni, care a fost desemnat cu medalia „Meritul Civic”. Cu acest prilej, aducem 
cele mai calde felicitări părintelui Protopop din partea colegilor, partenerilor, priete-
nilor și enoriașilor.

În dimineața zilei de 2 iunie, Înalt Preasfințitul Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al 
întregii Moldove, a primit la Sediul Mitropolitan pe Protopopul de Criuleni și Dubăsa-

ri, Protoiereul Mitrofor Teodor Pelin, însoțit de un grup de ctitori și binefăcători din circum-
scripție.

În semn de recunoștință pentru contribuția adusă spre binele și întru mărirea Sfintei Biserici 
Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfinția Sa i-a decorat pe toți cei prezenți cu alese distincții 
mitropolitane, exprimându-și speranța că și mai departe domniile lor vor continua de a săvârși 
fapte frumoase și bineplăcute lui Dumnezeu.

Astfel, dl Veaceslav Burlac, Președintele r. Criuleni, dl Oleg Ogor, deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova și dl Veaceslav Grițac, Specialist superior auto de stat al IP Criuleni, Comis-
ar principal, au fost decorați cu medalia  „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”.

Dl Dorin Bînțu, Șef al IP Dubăsari, Comisar Șef, dl Dumitru Goncearenco, Consilier raional 
Criuleni și dl Oleg Cîrlig, întreprinzător, au fost decorați  cu Medalia comemorativă „Mitropol-
itul Gavriil Bănulescu-Bodoni”, prilejuită aniversării a 200 de ani de la înființarea Eparhiei de 
Chișinău și Hotin.

Din numele tuturor toți cei prezenți, dl Veaceslav Burlac, Președintele raionului Criuleni a 
mulțumit călduros Arhiereului pentru gestul mărinimos și pentru bunăvoința manifestată, de-
clarându-se dispus și în continuare de a oferi sprijin întru toate Bisericii Ortodoxe din Moldova 
și a promova valorile strămoșești și ziditoare de suflet ale neamului nostru.

La rândul său PC părinte Protopop prot. mitr. Teodor Pelin  a mulțumit Întâistătătorului 
pentru înalta apreciere și  grija părintească manifestată zi de zi față de întreg poporul ortodox 
din Republica Moldova.

ÎPS Mitropolit Vladimir a decorat un 
grup de diplomați din cadrul 

Ambasadei Austriei în Chișinău

Luni, 14 august, Înalt Preasfinţitul 
Mitropolit Vladimir a decorat în 

dimineaţa zilei un grup de diplomați din 
cadrul Ambasadei Austriei în Chișinău.

La raportul depus de preotul Ioan 
Țuțuianu, clericul bisericii „Minunea 
Sf. Arh. Mihail” din or. Criuleni, pentru 
susținerea și spirjinul acordat în cadrul 
proiectelor sociale desfășurate în cadrul 
parohiei, diplomații au fost decorați cu dis-
tincții bisericești, după cum urmează:

Dl Gero Stuller  – Medalia „Sf. Bine-
credincios Ștefan cel Mare”.

Dl Rudolf Kirisits – Medalia „Sf. Bine-

credincios Ștefan cel Mare”.
Dl Ion Gore  – Medalia comemorativă 

„Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni”.
Mitropolitul a mulţumit celor decorați 

pentru bunăvoinţa şi eforturile lor, ex-
primându-şi speranţa că şi în continuare, 
cu acelaşi zel vor da dovadă de fapte bune 
şi binecuvântate.

Oaspeţii la rândul lor şi-au manifestat 
recunoştinţa faţă de Întâistătător pent-
ru apreciere, asigurându-L că şi de acum 
înainte vor pune umărul la implementarea 
proiectelor sociale desfășurate de către Bi-
serică.


