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UNGHENI ŞI NISPORENI DESFĂŞURAT PE PARCURSUL ANULUI 2018 

BILANŢUL EPISCOPIEI DE UNGHENI ŞI NISPORENI ÎN ANUL 2018 

 

,, CU CÂT LIBERTATEA ESTE MAI MARE CU ATÂT 

RESPONSABILITATEA ESTE MAI INTENSĂ” 

 

Preacucernici Părinți Protopopi, 

Preacuvioși Părinți Stareți, 

Preacuvioase Maici Starețe, 

Preacucernici Părinți, 

Iubiţi fraţi în Domnul! 

Sinteza activităților misionar-pastorale în cadru Episcopiei de Ungheni şi 

Nisporeni în anul 2018 

MISIUNEA EVANGHELIEI ÎN CUPRINSUL EPISCOPIEI DE UNGHENI ȘI 

NISPORENI 

  

La cuvântul tău, voi arunca mreaja! (Lc 5,5) 
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I. EXIGENȚELE MISIUNII PREOȚEȘTI 

   Noi parcurgem una dintre cele mai grele etape din istoria noastră creștină. 

Este o mare criză de care nici nu ne dăm seama. Noi trăim fiecare în felul nostru, 

dar, preocupându-ne cu ale vieții noastre uităm cât de adâncă este criza prin care 

trece credința creștină şi cât de mult este atacată din toate părțile. În lume se 

încrucișează sute şi mii de adevăruri, încât lumea se împiedică de ele şi tot 

flămândă şi însetată de Adevăr rămâne. Iar Sfântul Siluan Atonitul ne trage 

atenţia supra acestei stări zicând: în vremea noastră, popoarele au rătăcit de la 

Calea ce bună, oamenii au devenit nemiloşi şi s-au înăsprit cu toţii. Nu mai e 

iubire. De aceea nici nu mai simt iubirea lui Dumnezeu. Tot mai greu  este să 

găseşti în zilele noastre aspecte ale lumii contemporane care să nu-şi trădeze, 

direct sau indirect, intenţia anti-hristică. Avem parte de o lume foarte bulversată, 

fragmentată din toate punctele de vedere. Puteţi constata cu mare uşurinţă câtă 

stare de dezbinare, ce atmosferă de sciziune ne înconjoară la tot pasul.  

   Deşi religia îşi păstrează în continuare caracterul de opţiune personală, 

foarte mulţi oameni îşi trăiesc viaţa privată într-o manieră complet secularizată, 

fără nici o raportare la criteriile şi valorile religios-morale. De fapt, aşa cum 

subliniază  Clément, societatea secularizată este o societate care păstrează o 

tăcere absolută în ceea ce-L priveşte pe Dumnezeu. Din nefericire, în multe medii, 

a devenit aproape necuviincios şi chiar “obscen” să vorbeşti despre Dumnezeu; 

curățenia morală în legătură cu Dumnezeu a luat locul pervertirii sexuale; mai 

mult decât sfială, e vorba de o adevărată inhibiţie. Timpul pe care îl trăim este 

caracterizat ca un "timp de criză", adică un timp în care lipsesc perspectivele 

istorice şi se constată o preocupare faţă de bunurile materiale. Astfel, există riscul 

de a adormi conştiinţa într-o bucurie egoistă faţă de ceea ce se posedă, uitând de 

nevoia unor alegeri curajoase şi austere. Totodată, timpul pe care îl trăim este un 
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timp de har, dăruit nouă, oamenilor, de Dumnezeu, ca să-l recunoaștem ca Domn 

al vieţii şi istoriei.  

În complexitatea istoriei, lumina Învierii ne ajută să cuprindem în unitate 

speranțele pământești şi cele cereşti, care dau gust existenţei umane în 

integralitatea ei. Este vorba despre un adevărat război, armele ideologice a 

acestui război sunt: „umanismul”, ,,drepturile omului”, ,,iubirea faţă de om”, 

,,eliberarea” şi ,,demnitatea” omului, ,,îmbunătățirea condiţiilor de viaţă”, 

,,pluralismul”, ,,libera circulaţie a ideilor”, libertatea cuvântului”, ,, non-violenţa”, 

,,dreptul la autodeterminare”, ,,toleranţa”, ,,dreptul la diversitate”, ,,dreptul la 

viaţa sexuală”, ,,dreptul la viaţă”, urmând multe alte drepturi, dar lipsite de 

responsabilitate.   

Acest război nevăzut reușește tacit, fără vărsare de sânge şi pe neobservate 

un lucru pe care, în ciuda măcelurilor, sălbătăciilor şi barbariilor, nici un război 

convențional nu l-a izbutit atât de bine în istoria omenirii: să schimbe din temelii 

modul de gândire al unei uriaşe părţi de populaţie, indiferent de vârstă, şi 

totodată să-i convertească la o concepţie nouă despre om şi despre lume fără să 

întâlnească împotriviri, obstacole sau rezistență.  

Numai în Biserică se obţine iertarea păcatelor şi arvuna vieţii veşnice. ,,Ai 

păcătuit? Intră în Biserică şi şterge-ţi păcatul. Biserica-i spital, nu tribunal. Nu-ţi 

dă pedepsă pentru păcate, ci iertare de păcate”. 1 Toate instituţiile care 

promovează o civilizaţie sunt importante, dar niciuna nu poate înlocui Biserica, 

poartă a Cerului şi Casă a lui Dumnezeu, Cerul pe pământ ca pe noi pământenii să 

ne ridice în iubirea, bucuria şi slava Preasfintei Treimi. De aceea se sfinţesc multe 

biserici pentru că poporul doreşte nu doar să trăiască în lumea aceasta până la 

mormânt, ci să trăiască veşnic.  
                                                           
1
 Ilarion Alfeyev, Taina Credinţei Introducere în Teologia Dogmatică Ortodoxă, Trad. Din limba franceză Felicia 

Dumas, Edit. Doxologia, Iaşi – 2014, pag. 234.  
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Cine crede în Dumnezeu este un om care s-a hotărât să trăiască veşnic, nu 

doar până la mormânt, potrivit făgăduinţei Mântuitorului Iisus Hristos care zice 

‘Oricine crede în Mine va fi viu. Chiar dacă va muri cu trupul va fi viu cu sufletul’. 

Deci, Biserica este locaş de închinare, poartă a Cerului şi arvună a vieţii veşnice: 

‘Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul’ sau ‘Cu trupul lui Hristos vă împărtăşiţi şi 

din izvorul cel fără de moarte gustaţi’”. De aceea, în toată slujirea noastră să ne 

lăsăm călăuziți de cuvintele Sfântului Ignatie Teoforul care ne îndeamnă 

acum: „Te rog în harul în care eşti îmbrăcat să adaugi la alergarea ta şi să-i 

îndemni pe toţi să se mântuiască. Apără-ţi locul cu toată grija trupească şi 

duhovnicească. Poartă grijă de unire, decât care nimic nu e mai bun. Poartă-i pe 

toţi, cum şi Domnul te poartă pe tine. Suportă-i pe toţi în iubire, precum şi faci. Fă-

ţi răgaz pentru rugăciuni neîncetate. Cere pricepere mai multă decât ai. 

Priveghează având duh neadormit. Vorbeşte cu fiecare cu egală deschidere. 

Poartă bolile tuturor ca un atlet desăvârşit, ca şi Domnul a toate căci El, spune 

Scriptura, a luat neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre (Is 53, 4). Şi unde e 

osteneala mai mare, acolo şi câştigul e mai mult”.2Pentru ca preotul să se poată 

exprima, fără ca glasul lui să sune ca o aramă sunătoare şi ca un chimval 

răsunător (1 Co 13, 1), şi apoi să-şi poată justifica rolul şi rostul, conform Sf. Ap. 

Pavel care spune: Iată, vin să fac voia Ta, Dumnezeule (Evr. 10, 9), are nevoie de 

reuşite, de izbânzi pe toate nivelurile, realizări împărtăşite apoi păstorite.Un crez al 

celui păstorit să fie şi acesta: mă simt îndatorat pentru că doresc să fiu un 

membru activ al parohiei, vreau să sprijin toate cauzele nobile ce au loc în 

comunitate, să fiu, după puteri, un promotor al binelui şi frumosului, de care să 

beneficiez eu şi cei de după mine, spre slava lui Dumnezeu, fiind convins că mult 

pot puţinii buni, împreună. De aceea, preoţilor li se cere la modul direct să fim, 
                                                           
2

Ignatie Teoforul,episcopul Siriei, Către Policarp, Episcopul Smyrnei, în Canonul Ortodoxiei (I). Canonul 

Apostolic al primelor secole, traducere de diacon Ioan I. Ică jr, Sibiu, Editura Deisis/Stavropoleos, 2008, p. 457. 
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aşa cum ne spune Sfântul Simeon Noul Teolog, „nepărtaş la orice păcat, în 

purtarea din afară trebuie să fim smeriţi, iar în starea dinlăuntru zdrobiţi cu inima. 

Iar când stăm în faţa Sfântului Altar, trebuie să vedem cu mintea Dumnezeirea, iar 

cu simţurile darurile puse înainte, şi inima trebuie să-L aibă în chip conştient pe 

Însuşi Cel prezent în chip nevăzut în Sfânta Împărtăşanie, ca să-I putem aduce cu 

îndrăzneală rugăciunile, să vorbim cu Dumnezeu-Tatăl ca un prieten cu prietenul 

lui şi să spunem fără de osândă «Tatăl nostru Care eşti în ceruri», ca unii care Îl 

avem pe adevăratul Dumnezeu şi pe Cel ce este prin fire Fiu al lui Dumnezeu 

locuind în noi prin Duhul Sfânt Care locuieşte în noi”.3 

Numai în felul acesta putem împreună să imprimăm în lume şi în mentalitatea 

ei bucuria şi lumina lui Dumnezeu, trăind deplin împlinirea a ceea ce Biserica ne-a 

învăţat în Apostolul: „Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu 

care ne-a iubit, pe noi, cei ce eram morţi prin greşalele noastre, ne-a făcut vii 

împreună cu Hristos – prin har sunteţi mântuiţi – şi împreună cu El ne-a sculat şi 

împreună ne-a aşezat în ceruri, în Hristos Iisus” (Efeseni 2, 4-6).Parohia, prin 

biserica ei de pe deal sau din mijlocul satului, prin preotul ei devotat lui 

Dumnezeu şi oamenilor, este un centru de viaţă religios-morală, un câmp hotărât 

de muncă pentru binele vremelnic şi veşnic al credincioşilor. Ea este ca o ramură 

cu multe frunzuliţe, în copacul cel mare al Bisericii. Prin această ramură trebuie să 

treacă, până la ultima frunză, harul cu care se hrăneşte întregul organism al 

Bisericii.  

În primul rând, credincioșii sunt bogăția Bisericii noastre. Oricât ar fi de 

bogată material, o Biserică goală în timpul slujbelor de duminică sau de sărbători 

ar fi săracă din punct de vedere spiritual. Bogăția materială poate fi o binefacere 

sau o ispită; depinde cât de mult ne legăm de ea. Cu o bucată de pâine, dacă este 
                                                           
3
Simeon Noul Teolog,  Viaţa şi Epoca (Scrieri IV), introducere şi traducere diac. Ioan I. Ică jr, Sibiu, Editura Deisis, 

2006, pp. 264-265. 
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oferită cu dragoste frățească unui om sărac, poți să câștigi Raiul. Cu multe bogății 

materiale, dacă aceste bunuri materiale devin scopul ultim al vieții, poți să pierzi 

mântuirea. Un mare duhovnic contemporan, Părintele Sofronie, ne avertizează 

că: „Oricât de puternică ar fi conştiinţa neputinţei noastre, a sărăciei şi 

neajunsurilor noastre, în nici un caz nu ne putem lepăda de «lucrul» încredinţat 

nouă, adică de mântuirea lumii. Nu putem învăţa lumea contemplarea 

Dumnezeieştilor taine şi a slavei dacă noi înşine suntem lipsiţi de aceea 

contemplare. Nu putem aduce lumii adevărată libertate, fiind noi înşine robi 

patimii şi ai murdăriei. Nu vom putea propovădui mila, de nu vom cunoaşte noi 

înşine ce este acea milă pe care ne-a adus-o Hristos. Într-un cuvânt, nimeni nu 

poate aduce în lume ceea ce el însuşi nu are; sau a împărtăşi celorlalţi o 

cunoaştere de care el însuşi este lipsit; sau a îmbogăţi pe ceilalţi cu daruri 

duhovniceşti de care el însuşi este sărac; sau a lumina pe ceilalţi, el însuşi fiind 

întuneric”.4 

 

Sfințiți slujitori ai altarului, 

 

O atenție deosebită și implicare cu perseverență trebuie îndreptată spre 

activitățile cu tineret, care zi de zi, este mai tare atacat și pus la încercare de 

societate și semenii decăzuți. Este necesar să oprim valul păcatelor precum: beția, 

narcomania, desfrâul, curvia, care s-a prăbușit asupra tineretului nostru. Anume 

Biserica trebuie să ajute tânărului să aleagă calea cea dreaptă, să nu impună 

această cale, dar pur și simplu să-i arate frumusețea și măreția Ortodoxiei. 

Adolescentul trebuie să înțeleagă că сomunicarea cu Dumnezeu este cel mai bun 
                                                           
4
Arhimandritul  Sofronie,  Taina vieţii creştine, traducere din limba rusă de Ierom. Rafail (Noica), Suceava, Editura 

Accent Print, 2014, p. 142. 
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lucru pe pământ și să depună efort ca să se păzească de calea largă a păcatului și 

permisivității. 

Știind despre influența și rolul deosebit al MassMediei asupra formării 

viziunii, e necesar să atragem atenție la publicitatea păcatului, a violenței și 

dezmățului. Toate acestea сomplică situația care este gravă și dificilă. Deseori, 

tinerii căutând orientare spiritual-morală devin jertfe a activității sectelor 

destructive, totalitare și sataniste. Acest lucru deformează personalitatea 

tânărului, care începe a cunoaște lumea, se transformă în pricina (motivul) 

fenomenului teribil a suicidului în rândul tinerilor.  

La una din ședințele Soborului Arhieresc a fost menționat faptul, că este 

necesar să atragem atenție deosebită la misiunea internă, că de altfel peste 20-30 

de ani bisericile noastre vor fi goale. Bisericatrebuie să depună efort și stăruință 

pentru a crea diferite variante de conlucrare cu generația tânără. Ar fi bine ca 

școlile duminicale să transmită elevilor experiență reală de viață bisericească. De 

la preot se cere efort pentru a crea o parohie puternică. Astăzi, trebuie de lucrat 

în mai multe direcții. În primul rând, să ne străduim să nu pierdem pe cei care 

deja se află în terenul bisericesc. Observăm că o mare parte din cei care 

frecventează bisericile și școlile duminicale puțini trăiesc o viață duhovnicească. În 

momente grele tinerii părăsesc Ortodoxia. Nu este vina lor, ci a noastră, fiindcă 

noi nu am putut a le arăta adâncimea și frumusețea Ortodoxiei. În așa caz munca 

noastră va fi zadarnică. Să nu uităm, că dacă tinerii duc lipsă de comunicare în 

Biserică, ei încep a căuta comunicare în rândul tinerilor din societatea civilă și se 

îndepărtează de Dumnezeu și biserică. De aceea noi să le oferim posibilitate de a 

comunica între ei. Parohiile să organizeze între ele concursuri muzicale, întâlniri, 

mese rotunde, etc. Tinerii să vadă că nu sunt singuri. Ar fi de folos de a organiza 

lucru interesant ca, adolescenții să aibă posibilitatea de a se alătura de cultura 
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ortodoxă. Să nu uităm că a aduce pe tânăr în biserică nu este prima treaptă a 

misiunii noastre. În primul rând să arătăm oamenilor principala comoară a 

creștinismului – dragostea. Anume dragoste este cheia ce descuie inimile 

oamenilor pentru Hristos. Pentru tânăr este principal și deosebit cuvântul blând și 

bun al preotului (păstorului). Indiferența și pasivitatea foarte ușor pot îndepărta 

pe tineri de Biserică. De fundamentul care va fi pus de noi astăzi va depinde 

calitatea clădirii pe care o construim noi împreună. De aceea casa noastră 

comună să nu fie construită pe nisip. Astăzi, ierarhia bisericească și preoțimea 

deține sarcina de a aduce învățătura lui Hristos poporului, în primul rând tinerilor 

care nu cunosc pe Dumnezeu și nu știu calea ce duce la biserică.  

Este necesar ca Biserica să se ocupe cu programe sociale: să ajute spitale din 

orașe și sate, să ofere ajutor familiilor sărace și social-vulnerabile, copiilor bolnavi, 

caselor de copii, orfelinatelor, copiilor cu dizabilități mintale, să deschidă pe lângă 

biserici bibliotece, să apere tineretul de influența negativă a sectelor harismatice 

și protestante, să organizeze mese de caritate pentru familii sărace, să le ofere 

produse și rechizite școlare, să editeze ziare.  

Sunt convins că predica pentru tineri va avea succes mai mare dacă va fi 

rostită chiar de tineri. De ce tinerii ortodocși să nu se ducă acolo unde se adună 

tineretul și să nu le povestească despre credință, despre ei?  Fără acest lucru 

mișcarea tineretului ortodox se va încuia în sine, rămânând fără posibilitatea de a 

înfluența pozitiv asupra сolegilor, tinerilor necredincioși. Biserica este cea care 

trebuie să ajute tânărului să aleagă calea cea dreaptă. Atunci când sufletul omului 

nu primește hrană, nu se hrănește cu Duhul Sfânt, el este condamnat (osândit) la 

degradare. 

Iubiți  păstori de suflete din eparhie 
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În această zi de rugăciune și de consfătuire pastorală din episcopia noastră 

avem datoria să lucrăm „cu timp și fără timp” ca să împlinim în toată activitatea 

noastră pastorală cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel ce ne îndeamnă 

zicând: „Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă 

faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri”(Matei 5, 

16).  

Misiunea creștină înseamnă lucrarea sfântă de împărtășire a bucuriei Învierii 

lui Hristos într-o lume agitată și fragmentată, care are multă nevoie de 

comuniune profundă, de bucurie și pace interioară, iar acestea se nasc din 

rugăciune și din fapte bune. Prioritățile sunt multiple, dar, în primul rând, trebuie 

să ne gândim la viața spirituală. A păstori, înseamnă a supraveghea suflete, iar 

supravegherea sufletelor este dependentă de terapia sufletelor.5Dacă dezvoltăm o 

operă socială fără un suport duhovnicesc, riscăm să ne secularizăm, deși intenția 

operei sociale este una pozitivă.  

Așadar, nu trebuie să despărțim Liturghia de filantropie și filantropia de 

Liturghie, sau opera socială de viața duhovnicească. Doar așa vom merge pe o 

linie sigură pentru că este verificată de Sfânta Tradiție a Sfinților Părinți care, până 

astăzi, ne-au arătat că, dacă gândim cele spirituale și cele materiale împreună, 

binecuvântăm pe Dumnezeu și la nivelul spiritului și la nivelul materiei. 

Duhovnicia este una dintre cele mai dificile lucruri ale unui preot, constituind și 

o responsabilitate uriașă, dar și cel mai adecvat mod de a modela sufletul unui 

om.6 O înviorare a vieții duhovnicești într-o parohie nu se poate împlini fără a 

avea o relație personală și constantă cu fiecare credincios în parte, duhovnicia 

solicitând, poate mai mult ca oricare altă lucrare, o implicare „cu timp și fără 

timp” (II Timotei 4, 2) din partea preotului.  
                                                           
5
 Hieroteos Vlahos, Mitropolit de Nafpactos, Spovedania şi Vindecarea Sufletului, trad. Din limba gr. Nicuşor 

Deciu, Edit. Doxologia, Iaşi, 2011, pag. 43.   
6
Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Spovedanie și comuniune, ediția a II-a, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2001, p. 115. 
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Să nu uităm că, la scaunul de spovedanie, credinciosul se întâlnește cu însuși 

Mântuitorul Iisus Hristos, Care Îl ascultă pe cel ce se pocăiește și Îi vorbește prin 

intermediul duhovnicului. Taina Sfintei Spovedanii sau a Pocăinței nu se reduce la 

o simplă spovedire a păcatelor. Ea presupune şi o îndrumare, o serie de sfaturi, 

uneori epitemii, canoane date de duhovnic pentru îndreptarea penitentului. Prin 

Taina Pocăinţei, preotul lucrează în calitatea sa de părinte duhovnicesc.7A ține un 

credincios departe de Spovedanie înseamnă a nu-i oferi șansa de a se apropia mai 

mult și mai profund de Domnul.  Fără a apela cât mai des și cât mai conștient la 

Taina Spovedaniei, nu este posibil 

nici despătimirea cuiva, nici a urca pe treptele desăvârșirii.  

Cine nu este duhovnic nu poate pronunța în numele Domnului dezlegarea de 

păcate, nici pentru cei vii, nici pentru cei morți. De aceea, este foarte important 

să cunoaştem lucrarea slujirea preotului duhovnic este mare prin faptul că 

preotul îi ajută pe creştini să crească în viaţa duhovnicească, iar darurile Duhului 

Sfânt, primite la Botez, să fie cultivate prin nevoinţe spirituale, curăţire de păcate 

şi creşterea în virtuţi pentru a ajunge să fie roade ale Sfântului Duh, după cum 

spune Sfântul Apostol Pavel.  

Harul îl ajută pe cel căzut să se ridice şi duhovnicia aduce bucurii atunci când 

preotul vede că viaţa omului se înnoieşte, prin lucrarea harului.  Preotul duhovnic 

trebuie să fie ca un medic care ţine seama de specificul fiecărei persoane şi care 

evită atât rigorismul care poate duce pe om la deznădejde cât şi o îngăduinţă prea 

mare, un fel de atitudine tolerantă, care îl duce pe om la delăsare duhovnicească. 

Preotul Domnului trebuie să folosească leacuri vindecătoare. Cel care tratează 

cu ușurătate rănile infectate, lăsând veninul să se întindă în tot trupul este un 

doctor nepriceput şi rău.8Toţi cei care îl slujesc pe om în biserică va trebui să 

                                                           
7
Ilarion Alfeyev, op cit.  pag. 235.  

8
Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, Trad. Marinela Bojin, Edit. Sophia, Bucureşti, 2001, pag. 263. 
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repete Întruparea lui Iisus Hristos, să ştie foarte bine ce se petrece cu omul, care 

sunt nevoile lui reale, care este lucrul de care are nevoie. Va trebui să ia pe 

fiecare om în mod simbolic de mână şi să-l înveţe un mod de viaţă pe care l-a 

învăţat Iisus Hristos şi care este funcţional. Duhovnicia este asemenea creşterii 

copiilor de către mame, aducând o contribuţie importantă vieţii unui popor, 

pentru ca acesta să aibă conştiinţa binelui public: „Duhovnicul are menirea de a 

se gândi la mântuirea păstoriţilor săi, împreună cu care se poate mântui.  

Părintele duhovnicesc nu este doar un învăţător, ci persoana care are grijă ca 

cele învăţate să se transforme în fapte bune. Slujirea de părinte duhovnicesc 

înseamnă dăruire totală pentru mântuirea altora. După cum spune canonul 102 

de la Sinodul al 6-lea Ecumenic, persoanele trebuie privite în mod diferit, pentru 

că ele au temperament, voinţă şi experienţă de viaţă diferite. De aceea, trebuie 

evitate extremele în păstorirea duhovnicească, şi anume rigorismul exagerat, care 

poate duce la deznădejde şi libertate duhovnicească, care poate lipsi de orice fel 

de nevoință pe credincios. Duhovnicul se aseamănă cu cel care cultivă pământul, 

pentru că are nevoie de răbdare ca sămânţa să crească şi să rodească, dar şi de 

nădejdea că, pe lângă eforturile sale, Dumnezeu va trimite ploaia care va face să 

crească ceea ce a fost semănat. „Sfintele Canoane ne spun că preotul trebuie să 

fie ca un medic care găseşte cel mai bun tratament în aşa fel încât să nu îndrume 

pe oameni nici la o disperare sau la o deznădejde printr-o asprime exagerată şi 

nici la o delăsare duhovnicească prin îngăduinţă sau printr-o superficialitate ca şi 

când aceasta ar fi o aprobare a celui care păcătuieşte. Duhovnicul înţelept evită 

extremele şi, în acelaşi timp, are un singur scop: ridicarea din păcate, îndreptarea 

omului şi creşterea lui în virtuţi“.  

Este multă confuzie în societatea de astăzi. Este o delăsare duhovnicească. 

Aceasta este secularizarea, nu e chiar ateism, ci o delăsare duhovnicească, o 
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libertate, sau o nedorință a împlinirii Scripturii. Omul secularizat nu este neapărat 

ateu, ci omul care nu se mai roagă, acela este secularizat. Are o gândire lumească, 

nu mai are gândire duhovnicească. Să ne ajute Dumnezeu ca într-o lume 

secularizată delăsătoare duhovniceşte să trezim flacăra dorinţei de înnoire, de 

schimbare ca preotul duhovnic să fie perceput ca un purtător a făcliei de înviere 

pentru învierea sufletelor din moartea păcatului, din moartea duhovnicească 

cauzată de păcat şi astfel veţi avea bucuria a unei comunităţi vii duhovniceşti care 

nu contează doar ca număr, ci contează foarte mult calitatea ca preoţi în slujirea 

de duhovnic.   

Înainte, nu oricine era preot devenea automat şi duhovnic, ci această putere 

şi slujire apostolică a fost transmisă numai episcopilor. Mai târziu, din înmulţirea 

rapidă a parohiilor şi a numărului preoţilor, episcopii au ales dintre preoţii cei mai 

vrednici pe unii care să fie duhovnici. În general, se alegeau preoţi în vârstă, cu 

experienţa vieţii duhovniceşti şi cu multă înţelepciune. Primii duhovnici mai 

cunoscuţi la noi au fost cei din mănăstiri; după aceea, când Biserica s-a organizat 

şi a înfiinţat şcoli de teologie, altele decât cele din mănăstiri, atunci s-a extins 

slujirea de părinte duhovnicesc sau de duhovnic şi la preoţii de mir, astfel încât 

astăzi, după o anumită pregătire, fiecare preot de mir este hirotesit duhovnic. 

Această artă duhovnicească de a vindeca sufletul de rănile păcatelor, de a-l 

face pe om să crească duhovniceşte, de a-l hrăni cu hrană din Sfintele Scripturi şi 

din scrierile sfinţilor şi mai ales de a-i purta în rugăciune pe cei pe care îi avem ca 

fii duhovniceşti este o lucrare de toată viaţa. De aceea, ceea ce astăzi s-a dăruit 

este un început pentru o lucrare, este o chemare la un seceriş, dar şi o chemare la 

semănatul virtuţilor şi la cultivarea lor în sufletele credincioşilor.  

În vremea noastră spovedania este foarte necesară şi este de mare folos ca 

părintele duhovnicesc să ofere sfatul lui, care trebuie să se bazeze pe 
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înţelepciunea din Sfintele Scripturi şi din scrierile sfinţilor, nu pe păreri proprii şi 

egoiste sau pline de orgoliu. Duhovnicia nu este atât de grea ca sfat dat altora, ci 

este foarte grea ca rugăciune permanentă pentru cei pe care i-am primit la 

spovedanie. De asemenea, cei care se spovedesc au datoria să se roage pentru 

duhovnicul lor, ca Dumnezeu să-l ocrotească, să-l lumineze şi să îl inspire să dea 

sfatul cel mai bun. Această Taină este taina iubirii Preasfintei Treimi. Duhovnicul 

nu este un simplu dezlegător de păcate, ci un povățuitor și un medic sufletesc. 

Este de mare folos această slujire deoarece preotul duhovnic nu este un 

simplu dezlegător de păcate, ci şi un povăţuitor, un doctor sau un medic sufletesc. 

El trebuie să-i ajute pe oameni să se ridice, dacă au căzut în păcate, şi să crească 

duhovniceşte permanent prin rugăciune şi prin fapte bune. Este o artă foarte 

înaltă să ştii să asculţi.  

De obicei, noi, preoţii, vorbim mult şi nu ştim să ascultăm. Aceasta este o 

experienţă dramatică pentru un păstor. Cele mai bune terapii nu au loc prin ceea 

ce spunem, ci se produc prin intermediul faptului de a fi în stare să ascultăm cu 

adevărat, să putem pătrunde în măruntaiele durerii aproapelui nostru. Este 

nevoie de mulţi şi buni duhovnici deoarece poporul are nevoie nu doar de 

consolare, ci şi de îndrumare. Există foarte multă nevoie de cateheză, de aceea 

trebuie ţinute predici despre importanţa spovedaniei, despre modul cum trebuie 

să se spovedească credinciosul ortodox şi, în acelaşi timp, cum să fie ajutaţi 

oamenii ca să înveţe din citirea cărţilor scrise de Sfinţii Părinţi cât de importantă 

este curăţirea de păcate, luminarea cu lumina adevărului Evangheliei şi cât de 

importantă este mărturisirea sinceră a păcatelor şi exprimarea dorinţei de a 

săvârşi binele. Este nevoie de o înnoire duhovnicească permanentă. La unii, ea se 

realizează mai uşor; la alţii mai greu, depinde de natura omului, de cultura lui şi 

de mulţi factori, dar mai ales de voinţa lui de îndreptare şi, uneori, oamenii au 
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dorinţă, dar nu au suficientă voinţă. Au dorinţă, dar nu au putere, de aceea 

duhovnicul nu este numai un îndrumător, ci şi un rugător pentru fiii şi fiicele 

duhovniceşti. El trebuie să-i însoţească nu numai cu sfatul bun, ci şi cu 

rugăciunea. 

Toţi cei care se spovedesc la un duhovnic trebuie să fie pomeniţi în rugăciuni de 

duhovnic, iar cei care se spovedesc trebuie şi ei să-l pomenească în rugăciunile lor 

pe părintele duhovnicesc. Din această rugăciune reciprocă se întăreşte luminarea 

sufletelor şi creşte Biserica. Slujirea părintelui duhovnicesc de îndrumare a 

credincioşilor în lucrarea de creştere duhovnicească se datorează harului 

Preasfintei Treimi, nu capacităţii preotului duhovnic.  

   În activitatea pastorală trebuie să cauţi de ce are trebuinţă fiecare suflet. E 

necesară o apropiere de fiecare ins. În mare parte, pastoraţia e individuală. Bogat, 

sărac, tânăr, bătrân, om onorat de societate sau proscris de toată lumea, de toţi 

trebuie să te apropii. Şi să ştii şi să poţi să te apropii aşa, ca să le câştigi încrederea 

şi să-ţi spună ce-i frământă acum şi ce i-a frământat alte dăţi. Iar la urmă să 

cunoşti medicamentele şi tonicele pentru fiecare boală, pentru fiecare şovăire, 

pentru toate stările de suflet. Să cunoşti şi drumul pe care poţi duce un suflet tot 

mai sus, căci nu numai de bolnavi te interesezi, ci şi de cei sănătoşi, care doresc să 

înainteze tot mai mult în viaţa cea după Dumnezeu. Să poţi face diagnoza fără să 

greşeşti şi să dai reţeta cea potrivită. Ce să recomanzi unuia care nu poate crede, 

dar se frământă să ajungă la credinţă şi să nu devină cu totul indiferent; dar unuia 

care nu poate da viaţă credinţei sale mai mult teoretice? Cum să îndrumi pe unul 

care a căpătat darul lacrimilor pentru păcatele sale, pentru a trece la o treaptă 

mai înaltă? Şi aşa mai departe. Un preot trebuie să cunoască bine itinerarul vieţii 

duhovniceşti. Dar pentru aceasta se cere o privire atentă în tine, căci sufletele se 

aseamănă. Cine este zi de zi în mijlocul poporului sfătuindu-l în fiecare împrejurare 
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mică şi mare a vieţii, luminându-l în toate problemele directe sau indirecte de care 

se loveşte, mângâindu-l, întărindu-l şi ajutându-l la necaz, dacă nu preotul? Cine 

are autoritatea de natură nu numai omenească şi toate mijloacele sufleteşti şi 

harice, să cârmuiască viaţa zilnică a credincioşilor, pe care o are preotul? Şi cine 

are o ţintă atât de clară, de sigură, spre care să cârmuiască viaţa credincioşilor, ca 

preotul?9 

Slujirea de duhovnic este, precum spune și rugăciunea de la hirotesie, pe cât 

de mare și sfântă, pe atât de necesară pentru viața Bisericii, puterea de a lega și a 

dezlega păcatele oamenilor este dumnezeiască, deoarece vine de la Iisus Hristos 

Dumnezeu, nu este o născocire omenească și apostolească, pentru că a fost dată 

în seara de după Înviere, Apostolilor Săi. Duhovnicul este omul credinței care o 

poate face accesibilă și altora prin lucrarea harului lui Dumnezeu. El cunoaște 

adevărurile existențiale și îți poate crea discipoli sau ucenici. Acesta este un 

mare dar, pentru că nu toți cei care pot comunica ceva sau cu 

cineva pot totodată  să intre într-o legătură de suflet sau duhovnicească cu 

aceștia.  

Mijlocul spiritual principal prin care omul se comunică altora și alții se 

comunică lui ca izvoare complementare de sensuri, de simțiri, mijlocul de 

îmbogățire și de întâlnire reciprocă este cuvântul, prin care oamenii își întăresc 

umanitatea comună. Creștinul „se adapă” spiritual de la duhovnic prin cuvântul și 

exemplul personal al acestuia, devenind om duhovnicesc, adică, într-o măsură 

mai mică sau mai mare, asemănător „tatălui” său spiritual. Duhovnicul realizează 

un dialog, iar cea mai eficientă formă de dialog cu semenii și cu Dumnezeu este 

rugăciunea. În această relaţie de conlucrare dintre penitent şi duhovnic se simte 

lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este Mângâietorul, este încălzitor, întăreşte 

                                                           
9Pr. D. Stăniloae, Misiunea preotului, în „Telegraful român”, an LXXXIV, nr. 25/14 iun. 1936, p. 1. 
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pe cei care sunt slăbiţi în lupta cu patimile, luminează pe cei care sunt rătăciţi. Tot 

Duhul Sfânt îl îndeamnă pe duhovnic să se roage pentru fiii săi duhovniceşti. 

Astfel, am putea spune că exigențele slujirii duhovnicești se referă tocmai la 

aceste două aspecte: dialogul și realizarea rugăciunii. Ambele sunt valabile atât 

pentru sine, cât și în relația cu semenii. Ași îndrăzni să spun că un duhovnic ce nu 

se poate pricepe pe sine și nu se împacă cu sine printr-o viață înaltă duhovnicește 

se dezice de misiunea sa și devine un năimit. Cel ce nu discută cu sinele sau, adică 

nu meditează la condiție vieții sale și nu are o conștiință a tragicului vieții în care 

se află riscă de a fi un ipocrit, un om care prescrie valori spirituale altora, mereu 

altora dar nu și pentru sine.  

Timpul, locul, faptele, gândurile toate trebuie înduhovnicite pentru ca 

persoana să devină duhovnicească. Duhovnicul trebuie să arate lumina 

Evangheliei lui Hristos în interpretarea Sfinților Părinți. Mai mult decât atât, el 

trebuie să exprime iubirea milostivă a Tatălui Ceresc Care se bucură când fiul 

risipitor se întoarce la Dumnezeu.Purtător de Hristos, preotul - spune părintele 

Stăniloae - trebuie „să-şi ascută simţul prin care ia cunoştinţă de prezenţa lui 

Hristos în el, mărind lumina din sine, care-i permite să-L vadă pe Domnul său. Prin 

sforţările sale de a iubi tot mai mult pe Domnul, îi creşte şi i se permanentizează 

conştiinţa că Iisus este cu el, că lucrează prin el“.10 În altă parte, părintele 

Stăniloae spune: „Densitatea şi intensitatea preoţiei se măsoară cu duhul de jertfă 

care, domnind în sufletul preotului, se revarsă în toată viaţa lui dinafară. Preotul 

este chemat să se jertfească, nu numai să jertfească. El trebuie să uite de sine şi să 

pună tot ce are şi ce este în cumpăna reuşitei sfintei sale misiuni“.11 

                                                           
10Pr. Profesor Dumitru Stăniloae, „Hristos şi preotul“, Telegraful Român, an LXXXIII, nr. 3, 13 ianuarie 1935, în 

„Cultură şi duhovnicie. Articole publicate în Telegraful Român“, vol. I, 
11

Idem, „Jertfa, esenţa preoţiei“, Telegraful Român, an XC, nr. 4, 25 ianuarie 1942, în „Cultură şi duhovnicie“, 

vol. 3, Editura BASILICA, Bucureşti, 2012, pp. 28 şi 30. 
 



Raport Misionar-Pastoral al Preasfinţitului PETRU,  
Episcop de Ungheni și Nisporeni desfăşurat pe parcursul anului 2018 

____________________________________________________ 

 

17 
 

Misiunea creștină înseamnă lucrarea sfântă de împărtășire a bucuriei Învierii 

lui Hristos într-o lume agitată și fragmentată, care are multă nevoie de 

comuniune profundă, de bucurie și pace interioară, iar acestea se nasc din 

rugăciune și din fapte bune.  

Așadar, vă îndemnăm să aduceți, prin rugăciune și prezență pastorală, prin 

cuvânt înțelept și faptă bună, bucurie în inimile și în casele celor pe care-i 

păstoriți, ca toți să simtă că iubirea jertfelnică a lui Hristos Cel răstignit, înviat și 

înălțat întru slavă pentru mântuirea lumii este izvor de lumină, pace și bucurie 

pentru Biserică și lume. 
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SITUAŢIA ADMINISTRATIVĂ ȘI DATE  STATISTICE  

 EPISCOPIA DE UNGHENI ŞI NISPORENI, 2018 

Episcopia de Ungheni şi Nisporeni încorporează în spaţiul său canonic 4 raioane, 
formând patru protopopiate: Ungheni, Nisporeni, Călăraşi şi Hînceşti. 

    În componenţa protopopiatului Ungheni se includ: 43 biserici  şi  2  
paraclise fără Sfîntul Prestol, (Paraclisul „Sf. Ap. Andrei”, pe lîngă Unitatea Militară 
„Prut” şi Paraclisul „Acoperământul Maicii Domnului” pe lîngă Colegiul National de 
Grăniceri). În protopopiatul Ungheni, în parohii, slujesc 39 de preoţi, 1 slujitor în 

san de călugăr, 1 protodiacon şi 1 diacon. 

 În componenţa protopopiatului Nisporeni se includ: 33 de biserici, și  1 

paraclis (pe lîngă spital), în care slujesc 33  preoţi și un ieromonah. 

 În componenţa protopopiatului Călăraşi se includ: 31 de biserici, 1 paraclis, 

în care slujesc 29 de preoţi, 1 ieromonah şi 1 diacon. 

 În componenţa protopopiatului Hânceşti se includ: 46 de biserici, în care 

slujesc 47 de preoţi, 1 ieromonah şi 1 protodiacon. 

 Plus un preot și un protodiacon, slujitori în biserica ,,Sf. Mc. Vera , Nadejda 

şi Liubovi şi Mama lor Sofia”, din incinta Orfelinatului ,,Preafericitul Iosif”, din or. 

Chişinău. 

 

ÎN CUPRINSUL EPISCOPIEI ÎN TOTAL AVEM UN NUMĂR DE  

 159 DE PAROHII  

 Actualmente, în total în Episcopia de Ungheni și Nisporeni sunt 158 de 

slujitori în parohii dintre care 4 slujitori în san. 

În mănăstirile din cuprinsul Eparhiei sunt 12 Slujitori de mir și 27 slujitori în 

san.  

TOTAL ÎN CUPRINSUL EPARHIEI, ÎN PAROHII ŞI MĂNĂSTIRI, AVEM 197 

SLUJITORI LA SFÎNTUL PRESTOL.  
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      Din numărul de biserici amintit mai sus în prezent 21 sunt în construcţie:  

 r-nul. Ungheni – 9 

 

1. or. Ungheni, - catedrala episcopală în cinstea ,,Icoanei Maicii Domnului 

Făcătoare de Minuni de la Hîrbovăţ”- primul nivel, ferestre nivelul 2 

2. or. Ungheni, cartierul Ungheni deal,"Naşterea Maicii Domnului" -  

fundament 

3. or. Ungheni, ,,Sf. Ap. Luca” – acoperită 

4. s. Drujba ,,Sf. M. Mc. Dumitru”,paraclis temporar, biserica nivel de proiect 

5. s. Sculeni, ,,Sf. Irh Nicolai” – pregătiri  pentru construcție, nivel de proiect 

6. s. Morenii Noi, ,,Sf. M. Mc Dumitru” – pereți albi 
7. S. Zagarancea, "Sf. Cuv. Parascheva" – finisată interior 

8. s. Cioropcani ,,Sf. Ioan Teologul”;  nivel de proiect 

9. s. Valea Mare ,,Acoperemîntul Maicii Domnului”;ridicati peretii 

 

 r-nul. Călăraşi – 2. 

1.s. Raciula ,,Sf. M. Mc. Dumitru”                 - ridicaţi peretii 

2. s. Parcani ,,Sf. M. Mc. Dumitru”                -variantă  albă 

 

 r-nul. Nisporeni – 6. 

1.  s. Cîrneşti, „Acoperământul Maicii Domnului” - primul nivel cu Sf. Prestol 

2. or. Nisporeni , M. D. "Bucuria Tuturor Scîrbiţilor""  -  loc pregătit pentru 
construcţie, paraclis temporar 

3. S. Vulcănești ,,Sfîntul Apostol Petru”– s-au construit pereții până la acoperiș. 
4. S. Păruceni  ,, Sf. M. Mc. Gheorghe”, finisată interior 

5. S. Cristești,   ,,Adormirea Maicii Domnului”,finisată interior 

6. Drojdieni, "Icoana M.D. - Bucuria Tuturor Scîrbiţilor", proiect 

 

 r-nul. Hînceşti – 5. 

1. s. Bălceana, „Înălţarea Domnului”                          -  ridicaţi pereţii                          
2. s. Cococeni, „Acoperământul Maicii Domnului”    -   acoperită 
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3. s. Horojeşti, „Sf. Irh. Grigore”                                 -   acoperită                  
4. s. Oneşti, „Sf. M. Mc. Dumitru”                               -  variantă albă 

5. s. Cărpineni, ,,Sf. M. Mc. Gheorghe - fundament 

 

Episcopia de Ungheni şi Nisporeni are sub jurisdicţia sa canonică 10 mănăstiri, 
trei de monahi și șapte de monahii: 

1. Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” din satul Hârbovăţ, raionul 
Călăraşi; 

2. Mănăstirea cu hramul ,,Înălţarea Domnului” din sat. Hîrjauca, raionul 

Călăraşi; 
3. Mănăstirea cu hramul ,,Icoana Maicii Domnului ,,Bucuria tuturor scârbiţilor”” 

din satul Veveriţa, raionul Ungheni; 
4. Mănăstirea Hâncu cu hramul ,,Sfânta Cuvioasa Parascheva” din satul Bursuc, 

raionul Nisporeni; 

5. Mănăstirea cu hramul ,,Naşterea Maicii Domnului” din satul Vărzăreşti, 
raionul Nisporeni; 

6. Mănăstirea cu hramul ,,Naşterea Maicii Domnului” din sat. Răciula, raionul 
Călăraşi; 

7. Mănăstirea cu hramul ,,Sf. Treime” din satul Frumoasa, raionul Călăraşi; 
8. Mănăstirea ,,Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din or. Ungheni; 

9. Mănăstirea ,,Sf. Voievod Ştefan cel Mare” din or.Nisporeni. 

10. Mănăstirea „Sfântul Arhanghel Mihail” din satul Negrea, raionul Hînceşti. 

   Pe lângă aceste vetre monahale, în cuprinsul episcopiei există şi  un schit:  

 Schitul cu hramul ,,Naşterea Sf. Ioan Botezătorul, al Mănăstirii Frumoasa, 
raionul Călăraşi; 

În aceste  11  aşezăminte monahale, toate cu viaţă de obşte, dintre care 3 de 
monahi şi 7 de monahii, şi 1 schit de monahii, avem un număr total de 244 

vieţuitori, dintre care 27 călugări în san.  

Toate aceste aşezeminte monahale avînd viaţă de obşte şi încorporînd în 

comunităţile sale: 11 arhimadriţi, 6 egumene şi un egumen, 12 ieromonahi, 2 
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arhidiaconi, 1 ierodiacon, 7 schimonahi, 13 monahi şi 67 de monahii, 57 de rasofori 

şi 67 de ascultători.   

 

Hirotonii – chemare și responsabilitate, 2018 

Diaconi  

1. DiaconValeriu SERBANIUC 

2. Diacon Evsesvie IOVU 

 

Preoți  

1. Preot Augustin GANGAN 

2. Preot Evsesvie IOVU 

3. Preot Iosif POPOVICI 

 

 

1. Numiri și destituiri  

Mișcarea de personal 

    În ceea ce priveşte mişcarea de personal, în cursul anului 2018, din cadrul 

episcopiei au plecat 3 slujitori: 

 Preot Alexandru CHIORESCU 

 Ieromonah SPIRIDON Olaru 

 Protoiereu Mihail PÎNZARI 

Pentru o mai bună misiune în cuprinsul eparhiei şi a parohiilor anumiţi clerici au 
fost numiţi la alte parohii, şi anume: 

 

Preotul Augustin GANGANa fost numit în funcția de paroh al bisericii ,,Sf. M. Mc. 
Gheorghe”, din s. Dahnovici, r. Hîncești 
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Preotul Veceslav BUDEI a fost numit în funcţia de cleric temporar al bisericii „Sf. 

Arh. Mihail și Gavriil” din s. Măgurele, r-nul Ungheni. 

Diaconul Iosif POPOVICI a fostnumit în funcția de cleric al bisericii ,,Sf. Ioan 
Bogoslovul”, din s. Sofia, r. Hîncești, apoi hirotonit preot, a fost numit și în funcția 
de paroh al bisericii ,,Icoana Maicii Domnului din Kazan”, din s. Horodca, r. 

Hîncești. 

Protoiereul Vadim COROSTINSCHI a fostnumit în funcția de paroh al bisericii 
,,Acoperemîntul Maicii Domnului”, din s. Valea Mare, r. Ungheni. 

Protoiereul Simion CULEAC a fostnumit în funcția de paroh al bisericii ,,Sf. Ioan 
Botezătorul”, din s.Pîrlița, r. Ungheni. 

 

Protoiereul Serghei NOVAC a fost numit în funcţia de membru al 
SectoruluiEparhial Asistență Socială și Caritate,  protopopiatul Nisporeni. 

Arhidiaconul VENIAMIN (Seculțan Ion), a fost sunteţi numit în funcția de 
Consilier Economic al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni. 

Monahia SILUANA  (Iacob), în urma aprobării de către Sinodul Bisericii Ortodoxe 
din Moldova, procesul verbal nr. 3 din 13.06.2018, a fost numită în funcţia de 
stareţă a mănăstirii ,,Nașterea Maicii Domnului”, din s. Vărzărești, r. Nisporeni. 

Au decedat: 

 Protoiereul Grigorie IOVU, s. Cărpineni, r. Călărași; 
 Preoteasa Larisa NOVAC. 

 Preoteasa Maria CHIRIȚA. 
 Arhimandrit PANTELIMON Josan. (slujitor în Franța, născut în s. Sipoteni, r. 

Călărași) 
 

 

Disciplina clerului 
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   Disciplina clerului în cuprinsul episcopiei a fost supravegheată de către 
Protopopi şi Judecata Eparhială.  

Potrivit hotărârii Judecăţii Eparhiale, anul acesta au fost opriţi de slujbă: 

Ieromonahul MINA (Chicu), - RESTABILIT ÎN SLUJIRE 

Clericul mănăstirii ,,Acoperemîntul Maicii Domnului”, s. Hîrbovăț, r. Călărași, 
pentru neascultare faţă de Ierarhia Bisericească Superioară, față de starețul și 
statutul mănăstiresc, pentru părăsirea sfintei mănăstiri, conform Sfintelor 
Canoane Bisericeşti:  

CANONUL 39 apostolic (ascultarea clerului de Ierarhia Bisericească): 

,,Presbiteriişi diaconii să nu săvârşească nimic fără încuviinţarea episcopului, căci 
acesta este cel căruia i s-a încredinţat poporul Domnului şi acela de la care se va 

cere socoteală pentru sufletele lor”, 

(38, 40, 41 ap.; 12 sin. VII  ecum; 57 Laod.; 6, 7, 33 Cartag.), 

CANONUL 51 a Sfîntului Vasile cel Mare: 

,,Canoanele s-au aşezat pentru clerici fără deosebire, poruncind să se hotărască 
o singură pedeapsă pentru cei căzuţi, anume căderea din slujbe, ori de s-ar 

întâmpla sa fie în vreo treaptă ierarhică, ori de s-ar găsi şi în vreo slujbă fără 
hirotonie.”, 

CANONUL 8 Sinodul IV ecumenic:   

,,Clericii aşezămintelor (azilurilor) pentru săraci şi ai mănăstirilor şi ai altarelor 
mucenicilor  să rămână sub cârmuirea (jurisdicţia, ascultarea) episcopilor ce sunt 

în fiecare cetate (oraş), după predania (tradiţia) Sfinţilor Părinţi şi să nu se tragă 
(sustragă) cu trufie de sub oblăduirea episcopului propriu. Iar cei ce îndrăznesc să 
răstoarne o astfel de tocmire (orânduire) în orice chip, şi cei ce nu sunt supuşi 
propriului lor episcop, dacă ar fi clerici, să fie supuşi pedepselor Canoanelor, iar 

dacă ar fi monahi sau mireni (laici), să fie afurisiţi (excomunicaţi)”; 

Art.26 din Regulamentul pentru organizarea vietii monahale si functionarea 

administrative și disciplinarã a mănăstirilor, deasemenea spune că: 
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- Prin voturile monahale, cãlugãrul s-a fãcut pe sine, pentru întreaga-I viatã, 

darlui Dumnezeu. (Așadar călugărul este dator a sta în mănăstire, sub ascultarea 
starețului). 

Deasemenea canonul 22 al Sf. Nichifor, ne spune că cei care nu respect cinul 
călugăresc și viața mănăstiriiî și bat joc de călugărie.  

,,Celce de frica de oaste sau din oarecare viclenie a îmbrăcat schima 
monahicească, fireşte ca unul ce-şi bate joc de dânsa, şi după această nevoie 
neapărată şi prefăcătorie a dezbrăcat-o să se epitimească pe de trei ori 40 de zile şi 
apoi să se apropie de Sfânta împărtăşanie.” 

 și pentru purtare neadecvată și neîndreptare, sunteţi oprit de a săvârşi cele 
sfinte, începînd cu data de 15 martie 2018 pînă la aducere de pocăință sinceră. 

 

Ieromonah ISIDOR (Cernavca), - NERESTABILIT 

clericul mănăstirii ,,Adormirea Maicii Domnului”, din s. Hîrbovăț, r. Călărași,  
pentru neascultare faţă de Ierarhia Bisericească Superioară, față de starețul și 
statutul mănăstiresc, pentru părăsirea sfintei mănăstiri fără binecuvîntare, 
conform Sfintelor  Canoane  Bisericeşti: 

CANONUL 39 apostolic (ascultarea clerului de Ierarhia Bisericească): 

,,Presbiteriişi diaconii să nu săvârşească nimic fără încuviinţarea episcopului, căci 
acesta este cel căruia i s-a încredinţat poporul Domnului şi acela de la care se va 

cere socoteală pentru sufletele lor”, 

(38, 40, 41 ap.; 12 sin. VII  ecum; 57 Laod.; 6, 7, 33 Cartag.), 

CANONUL 51 a Sfîntului Vasile cel Mare: 

,,Canoanele s-au aşezat pentru clerici fără deosebire, poruncind să se hotărască o 
singură pedeapsă pentru cei căzuţi, anume căderea din slujbe, ori de s-ar 

întâmpla sa fie în vreo treaptă ierarhică, ori de s-ar găsi şi în vreo slujbă fără 
hirotonie.”, 

 

CANONUL 8 Sinodul IV ecumenic:   
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,,Clericii aşezămintelor (azilurilor) pentru săraci şi ai mănăstirilor şi ai altarelor 

mucenicilor  să rămână sub cârmuirea (jurisdicţia, ascultarea) episcopilor ce sunt 

în fiecare cetate (oraş), după predania (tradiţia) Sfinţilor Părinţi şi să nu se tragă 
(sustragă) cu trufie de sub oblăduirea episcopului propriu. Iar cei ce îndrăznesc să 
răstoarne o astfel de tocmire (orânduire) în orice chip, şi cei ce nu sunt supuşi 
propriului lor episcop, dacă ar fi clerici, să fie supuşi pedepselor Canoanelor, iar 
dacă ar fi monahi sau mireni (laici), să fie afurisiţi (excomunicaţi)”; 

Art.26 din Regulamentul pentru organizarea vietii monahale si functionarea 

administrative si disciplinarã a mânăstirilor deasemenea spune că: 

- Prin voturile monahale, cãlugãrul s-a fãcut pe sine, pentru întreaga-I viatã, 

darlui Dumnezeu. (Așadar călugărul este dator a sta în mănăstire, sub ascultarea 
starețului). 

Deasemenea canonul 22 al Sf. Nichifor, ne spune că cei care nu respect cinul 
călugăresc și viața mănăstiriiî și bat joc de călugărie.  

,,Celce de frica de oaste sau din oarecare viclenie a îmbrăcat schima 

monahicească, fireşte ca unul ce-şi bate joc de dânsa, şi după această nevoie 
neapărată şi prefăcătorie a dezbrăcat-o să se epitimească pe de trei ori 40 de zile 
şi apoi să se apropie de Sfânta împărtăşanie.” 

și pentru încălcarea voturile monahale date ca jurămînt, pentru desfrînare și 
trăire împreună cu femeie, conform Sfintelor  Canoane  Bisericeşti:  

 

CANONUL 19 Vasile cel Mare (FĂGĂDUINŢELE, VOTURILE CĂLUGĂRILOR) 
,,Iar făgăduinţe ale bărbaţilor nu au cunoscut decât numai dacă oarecare s-au 

numărat pe sine în tagma monahilor, care se vede că în chip tacit primesc 
neînsurarea. Dar şi în privinţa acelora cred că se cuvine a se proceda tot în acel 

chip, întrebându-i şi luând de Ia ei făgăduinţă lămurită, pentru ca, dacă s-ar 

întoarce la viaţa de trup iubitoare şi voluptoasă, să se supună epitimiei 
desfrânaţilor.” 

(26 ap.; 7, 16 sin. IVec; 44 Trul; 19  Ancira; 6, 18, 20, 60 Vasile cel Mare) 
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 CANONUL 1 Neocezareea (OSÂNDA PREOTULUI CARE SE CĂSĂTOREŞTE DUPĂ 
HIROTONIE, COMITE ADULTER SAU ESTE DESFRÂNAT) 

,,Presbiterul, dacă se va însura, să se scoată din treapta sa, iar de va fi desfrânat 
sau va comite adulter, să se excludă cu desăvârşire şi să se supună penitenţei.” 

(5, 26, 51 ap.; 14 sin. IV ec; 3, 6, 13, 21, 30 Trul.; 10 Ancira; 16 Cartag.; 2, 69 

Vasile cel Mare) 

CANONUL 44 Trulan (OSÂNDA CĂLUGĂRILOR PENTRU CĂLCAREA CASTITĂŢII) 

,,Monahul prinzându-se (găsindu-se) în desfrâu, sau luându-şi (ducân-du-şi) 
femeie pentru însoţire în căsătorie, ori pentru împreună vieţuire (fără căsătorie), 
să se supună după Canoane (pedepselor) pentru cei ce au desfrânat.” 

(16 sin. IV ec; 19 Ancira; 6, 18, 19 Vasiie cel Mare) 

 și pentru purtare neadecvată și neîndreptare, sunteţi oprit de a săvârşi cele 
sfinte, începînd cu data de 21 iunie, 2018, pînă la aducere de pocăință sinceră. 

 

Diacon Serghei DOROȘENCO, - RESTABILIT ÎN SLUJIRE 

clericul bisericii ,,Nașterea Maicii Domnului”,din s. Sculeni, r. Ungheni, pentru 

părăsirea parohiei fără înștiințarea și binecuvîntarea Ierarhului, unde sunteți 
obligat conform jurămîntului și sfintelor canoane să slujiți Sfînta Liturghie în 
fiecare Duminică, să vă împărtășiți cu Sfintele Taine și să fiți în comuniune cu 
Biserica Ortodoxă, conform Sfintelor Canoane Bisericeşti:  

CANONUL 15 apostolic: 

Daca vreun presbiter sau diacon sau în genere oricare din rândul clericilor, 

părăsind parohia (enoria) sa, s-ar duce în alta, mutându-se cu totul va trece în 

altă parohie (enorie), contrar socotinței (fără voia) episcopului sau, poruncim ca 

acela sa nu mai slujeasca, mai ales daca, dupa ce a fost chemat de episcopul sau 
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sa se reîntoarca, nu s-a supus, ramânând (persistând) în neorânduială; sa fie 
totuși primit acolo în comuniuneca un laic. 

(15, 16 sin. I ec; 5, 10, 20, 23 sin. IV ec; 17, 18 Trul.; 3 Antioh.; 5, 16 Sard.; 

54, 90 Cartag.) 

CANONUL 39 apostolic (ascultarea clerului de Ierarhia Bisericească): 

,,Presbiteriişi diaconii să nu săvârşească nimic fără încuviinţarea episcopului, căci 
acesta este cel căruia i s-a încredinţat poporul Domnului şiacela de la care se va cere 

socoteală pentru sufletele lor”, 

(38, 40, 41 ap.; 12 sin. VII  ecum; 57 Laod.; 6, 7, 33 Cartag.), 

CANONUL 51 a Sfîntului Vasile cel Mare: 

,,Canoanele s-au aşezat pentru clerici fără deosebire, poruncind să se 
hotărască o singură pedeapsă pentru cei căzuţi, anume căderea din slujbe, ori de 

s-ar întâmpla sa fie în vreo treaptă ierarhică, ori de s-ar găsi şi în vreo slujbă fără 
hirotonie.”, 

CANONUL 39 apostolic:  

,,Presbiterii si diaconii sa nu savârseasca nimic faraîncuviintarea 

episcopului, caci acesta este cel caruia i s-a încredintat poporul Domnului si 

acela de la care se va cere socoteală pentru sufletele lor.” 

(38, 40, 41 ap.; 12 sin. Vil ce; 57 Laod.; 6, 7, 33 Cartag.) 

sunteţi oprit de a săvârşi cele sfinte, începînd cu data de 28 iunie 2018 pînă 
la aducere de pocăință sinceră. 

 

Ieromonahul VARAHIIL (Gușevatîi),  - NERESTABILIT 

clericul mănăstirii ,,Icoana Maicii Domnului ,,Bucuria Tuturor Scîrbiților””, 

din s. Veverița, r. Ungheni,  pentru neascultare faţă de Ierarhia Bisericească 
Superioară, față de starețul și statutul mănăstiresc, pentru părăsirea sfintei 
mănăstiri, conform Sfintelor Canoane Bisericeşti:  
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CANONUL 39 apostolic (ascultarea clerului de Ierarhia Bisericească): 

,,Presbiteriişi diaconii să nu săvârşească nimic fără încuviinţarea episcopului, căci 
acesta este cel căruia i s-a încredinţat poporul Domnului şiacela de la care se va cere 

socoteală pentru sufletele lor”, 

(38, 40, 41 ap.; 12 sin. VII  ecum; 57 Laod.; 6, 7, 33 Cartag.), 

CANONUL 51 a Sfîntului Vasile cel Mare: 

,,Canoanele s-au aşezat pentru clerici fără deosebire, poruncind să se 
hotărască o singură pedeapsă pentru cei căzuţi, anume căderea din slujbe, ori de 
s-ar întâmpla sa fie în vreo treaptă ierarhică, ori de s-ar găsi şi în vreo slujbă fără 
hirotonie.”, 

CANONUL 8 Sinodul IV ecumenic:   

,,Clericii aşezămintelor (azilurilor) pentru săraci şi ai mănăstirilor şi ai 
altarelor mucenicilor  să rămână sub cârmuirea (jurisdicţia, ascultarea) 

episcopilor ce sunt în fiecare cetate (oraş), după predania (tradiţia) 

SfinţilorPărinţişi să nu se tragă (sustragă) cu trufie de sub oblăduirea episcopului 
propriu. Iar cei ce îndrăznesc să răstoarne o astfel de tocmire (orânduire) în orice 

chip, şi cei ce nu sunt supuşi propriului lor episcop, dacă ar fi clerici, să fie supuşi 
pedepselor Canoanelor, iar dacă ar fi monahi sau mireni (laici), să fie afurisiţi 
(excomunicaţi)”; 

Art.26 din Regulamentul pentru organizarea vietii monahale sifunctionarea 

administrative si disciplinarã a mânãstirilor de asemenea spune că: 

- Prin voturile monahale, cãlugãrul s-a fãcut pe sine, pentru întreaga-I viatã, 

dar lui Dumnezeu. (Așadar călugărul este dator a sta în mănăstire, sub ascultarea 
starețului). 

Deasemenea canonul 22 al Sf. Nichifor, ne spune că cei care nu respectă cinul 

călugăresc și viața mănăstirii, își bat joc de călugărie.  

,,Cel ce de frica de oaste sau din oarecare viclenie a îmbrăcat schima 
monahicească, fireşte ca unul ce-şi bate joc de dânsa, şi după această nevoie 
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neaărată şi prefăcătorie a dezbrăcat-o să se epitimească pe de trei ori 40 de zile şi 
apoi să se apropie de Sfânta împărtăşanie.” 

și pentru purtare neadecvată și neîndreptare, sunteţi oprit de a săvârşi cele 
sfinte, începînd cu data de 15 martie 2018 pînă la aducere de pocăință sinceră. 

 

De asemenea avem 2 slujitori opriți de a sluji cele sfinte care au o perioadă mai 
mare de nepocăință și nu au fost restabiliți: 

 Protoiereu Florin MARIN, pentru neascultare faţă de Ierarhia Bisericească 
Superioară, conform Sfintelor Canoane Bisericeşti: CANONUL 39 apostolic (ascultarea 

clerului de episcopi):,,Presbiterii şi diaconii să nu săvârşească nimic fără încuviinţarea 
episcopului, căci acesta este cel căruia i s-a încredinţat poporul Domnului şi acela de la 

care se va cere socoteală pentru sufletele lor”,(38, 40, 41 ap.; 12 sin. VII  ecum; 57 

Laod.; 6, 7, 33 Cartag.),pentru purtare neadecvată cu credincioși și neîndreptare, 
sunteţi oprit de a săvârşi cele sfinte, începînd cu data de 18 septembrie pînă la 

aducere de pocăință sinceră,nefiind restabilit pînă în momentul de faţă;  

 Potrivit hotărârii Judecăţii Eparhiale, Preotul Eugen BĂLUŢĂ, de la parohia cu 

hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din or. Nisporeni, este oprit de a oficia cele 

sfinte, pentru neascultare faţă de autorităţile bisericeşti superioare pentru 
comportament necuviincios şi încălcarea normelor slujirii preoţeşti, nefiind restabilit 

pînă în momentul de faţă;  

ITINERARUL PASTORAL AL CHIRIARHULUI  

   Nu a existat nici o Duminică, sărbătoare împărătească, sau sărbătoare medie, 
în care să nu fi slujit Sfînta Liturghie.  

În catedrala ,,Sf. Bin. Cnz. Alexandru Nevski” din or. Ungheni, în fiecare sîmbătă 

și sărbătoare medie și mare, am slujit Vecernia și Utrenia.  
În fiecare Duminică, în afară de zilele cînd am fost în parohii sau peste hotare, 

am slujit Sfînta Liturghie în catedrala episcopală din or. Ungheni.  
Deasemenea am slujit sfinte Liturghii, în mănăstirile eparhiei, în parohii și peste 

hotarele ţării, cu ocazii speciale. 
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Liturghii în cadrul Eparhiei: 

 

 Înprotopiatul Ungheni am oficiat 3 Sfinte Liturghii: 

 

1. 17 februarie 2018. Parohia „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul 

Bușila, raionul Ungheni,  
2. 26 noiembrie 2018. Biserica nou zidită “Cuv. Parascheva” din s. 

Zagarancea, r-nul Ungheni, Liturghie Arhierească și Sfințirea Sfîntului 
Prestol 

3. 17 decembrie 2018. Parohia ,,Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din satul Todirești, 
raionul Ungheni 

 

 Înprotopiatul Nisporeni am avut 1 SfîntăLiturghie: 

 

1. 04 noiembrie 2018. Parohia „Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul 

Cârneşti, r-nul Nisporeni.Liturghie Arhierească și Sfințirea Sfîntului Prestol. 

 

 Înprotopiatul Călărași am oficiat 8 Sfinte Liturghii: 
 

1. 13 august 2018, Parohia „Sf. Ierarh Nicolae” din satul Hirova, raionul 

Călărași. 
2. 8 septembrie 2018, Parohia “Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din satul 

Peticeni, raionul Călărași 
3. 15 septembrie 2018, Parohia“Cuv. Parascheva” din satul Nișcani, raionul 

Călărași 
4. 20 octombrie 2018, Parohia “Înălţarea Domnului” din satul Meleşeni, 

raionul Călăraşi. 
5. 10 noiembrie 2018, Parohia „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din or. Călăraşi. 
6. 13 noiembrie 2018, Parohia „Sf. Ierarh Nicolae” din satul Țibirica, raionul 

Călărași 
7. 22 noiembrie 2018, Parohia “Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din satul 

Vătămăneasa, raionul Călăraşi. 
8. 24 noiembrie 2018, Parohia  ,,Sf. Treime” din satul Buda, raionul Călăraşi. 
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 Înprotopiatul Hâncești am oficiat 6 Sfinte Liturghii: 

 

1. 20 mai  2018, Parohia „Înălțarea Domnului”, din s. Bălciana, raionul 
Hîncești, Slujbă Arhierească împreună cu Înaltpreasfințitul Mitropolit 
VLADIMIR 

2. 23 iunie 2018. Parohia „Soborul Sf. Ioan Botezătorul” din satul Cărpineni, 
raionul Hânceşti 

3. 7 iulie 2018, Parohia „Soborul Sf. Ioan Botezătorul” din satul Cărpineni, 
raionul Hânceşti, Sfânta Liturghie și prohodul nou-adormitului Protoiereului 

Grigore IOVU 

4. 11 august 2018, Parohia “Sf. M. Mc. Dimitrie” din satul Mereșeni, raionul 
Hîncești 

5. 9 octombrie 2018, Parohia „Sf. Ap. Ioan Teologul” din satul Sofia, raionul 

Hîncești 
6. 23 noiembrie 2018, Parohia „Sf. Ioan Teologul” din satul Fundul Galbenii, 

raionul Hîncești, Liturghie Arhierească și sfințirea Sfîntului prestol 

 

Total 18 liturghii în Eparhie. 

 

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Vladimir am înmânat următoarele distincii 
bisericești, următorilor slujitori din cuprinsul episcopiei noastre. 

În mod special, am acordat decorații în deplasările la parohie, preotului paroh.  

1. Protoiereul Andrei TÎRSÎNĂ, este decorat cu  dreptul de a sluji Sfînta 

Liturghie cu Uşile Împărăteşti deschise pînă la „Tatăl Nostru” 

2. Protoiereul Andrei SIMON, a fost decorat cu dreptul de a sluji Sfânta 

Liturghie cu ușile deschise până la rugăciunea Domnească Tatăl nostru” 

3. Protoiereul Boris STRATAN, este decorat cu dreptul de a sluji Sfînta 

Liturghie cu Uşile Împărăteşti deschise pînă la „Heruvic” 

4. Protoiereul Ioan MARIȚ, este decorat cu dreptul de a sluji Sfânta Liturghie 

cu Ușile Împărătești deschise până la ,,Heruvic” 
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5. Protoiereul Petru CALIGA, este decorat cu dreptul de a sluji Sfânta 

Liturghie cu Ușile Împărătești deschise până la ,,Heruvic” 

6. Protoiereul Bartolomeu TURTUREANU,  este decorat cu dreptul de a 

purtaMITRĂ 

7. Protoiereul Vadim COROSTINSCHI,  este decorat cu dreptul de a 

purtaMITRĂ. 

8. Protoiereul Gherasim CREȚU, este  decorat cu dreptul de a purta Cruce Cu 

Pietre Scumpe. 

9. Protoiereul Vasile DUMITRAȘ,  este decorat cu dreptul de a purta Cruce cu 

Pietre Scumpe. 

10. Protoiereul Vasile POPA,  este decorat cu dreptul de a purtaCruce cu Pietre 

Scumpe. 

11. Protoiereul Pavel MUSTEAȚA, este decorat cu dreptul de a purta PALIȚĂ și 
Cruce cu Pietre Scumpe.  

12. Monahia SILUANA (Iacob)  este avansată în sanul de EGUMENĂ,  cu  
dreptul de a purta Cruce de Aur și TOIAG DE EGUMENĂ. 

13. Preotul Andrei GUȚU,  este decorat cu dreptul de a purtaPALIȚĂ. 

14. Protoiereul Pavel HERGHELEGIU,estedecorat cu dreptul de a purta PALIȚĂ. 

15. Preotul Oleg CELMEA, este decorat cu dreptul de a purtaPALIȚĂ. 

16. Protoiereul Gheorghe PÎRȚAC,este decorat cu dreptul de a purtaPALIȚĂ. 

17. Preotul Evstratie JOMIR, este decorat cu dreptul de a purta CAMILAFCĂ, 
Cruce de Aurși este avansat în treapta de PROTOIEREU 

 

 

 Decorații acordate de mine: 
1. Ieromonahul MINA (Chicu), este decorat cu dreptul de a purta Cruce 

de Aur. 

2. Preotul Eugen PRICEPA, este decorat cu dreptul de a purta BEDERNIȚĂ 
și CAMILAFCĂ. 
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MISIUNE.  

SLUJBE ARHIEREŞTI, ȘEDINȚE ȘI VIZITE PASTORAL-MISIONARE 

Agenda anului 2018, a Preasfinţitului PETRU. 

 

 

 

 

 

 

Catedrala 

Episcopală „Sf. 

Bnc. Knz. 

Alexandru 

Nevski” mun. 

Ungheni 

Data Prilejul,  (Liturghie, priveghere 

sau acatist) 

3 ianuarie 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 
Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

6 ianuarie 2018 Ajunul Naşterii Domnului 
Ceasurile Împărătești și Liturghie 

Arhierească 

6 ianuarie 2018 Slujba Privegherii în cinstea 

Naşterii Domnului 
7 ianuarie 2018 Nașterea Domnului, Liturghie 

Arhierească 

13 ianuarie 2018 Slujba Privegherii din alujul 

Tăierii-Împrejur după trup a 
Domnului şi prăznuirea Sfântului 

Vasile cel Mare 

14 ianuarie 2018 Tăierea-Împrejur după trup a 
Domnului şi prăznuirea Sfântului 
Vasile cel Mare, Liturghie Arhierească 

17 ianuarie 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

18 ianuarie 2018 Ajunul Bobotezei, Liturghie 

Arhierească și Agheazma Mare 

18 ianuarie 2018 Slujba Privegherii din alujul 
Botezului Domnului nostru Iisus 
Hristos 

19 ianuarie 2018 Botezul Domnului nostru Iisus 

Hristos, Agheazma Mare 

24 ianuarie 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 
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Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

27 ianuarie 2018 Slujba Privegherii, sîmbătă seara 

28 ianuarie 2018 Duminica Vameșului și Fariseului, 
Liturghie Arhierească 

31 ianuarie 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 
Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

3 februarie 2018 Slujba Privegherii, sîmbătă seara 

4 februarie 2018 Duminica Fiului Risipitor, 
Liturghie Arhierească 

10 februarie 2018 În sîmbăta lăsatului sec de carne 
cînd Biserica Ortodoxă, face 
pomenirea celor din veac adormiți, 
Liturghie Arhierească și Panahida 
pentru toți cei din veac adormiți. 

11 februarie 2018 Duminica Lăsatului sec de carne, 
Liturghie Arhierească 

17 februarie 2018 Slujba Privegherii, sîmbătă seara 

18 februarie 2018 Duminica Lăsatului sec de brînză, 
Liturghie Arhierească 

18 februarie 2018  Vecernia Mare și Cinul Iertării 
19 februarie 2018 Rugăciunile dimineţii, Utrenia, 

Ceasurile I, III, VI, IX, Obedniţa şi 
Vecernia 

19 februarie 2018 Slujba Pavecerniţei mari 
împreună cu prima parte din Canonul 
Sfântului Andrei Criteanul 

20 februarie 2018 Slujba Pavecerniţei mari 
împreună cu a doua parte din 
Canonul Sfântului Andrei Criteanul 

21 februarie 2018 Rugăciunile dimineţii, Utrenia, 
Ceasurile I, III, VI, IX, Obedniţa 
şi Liturghia Darurilor mai înainte 

Sfinţite 
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21 februarie 2018 Slujba Pavecerniţei mari 
împreună cu a treia parte din 
Canonul Sfântului Andrei Criteanul 

22 februarie 2018 Slujba Pavecerniţei mari 
împreună cu a patra parte din 
Canonul Sfântului Andrei Criteanul 

23 februarie 2018 Rugăciunile dimineţii, Utrenia, 
Ceasurile I, III, VI, IX, 

Obedniţa, Liturghia Darurilor mai 

înainte Sfinţite Canonului Sfântului 

Mare Mucenic Teodor Tiron și 
Sfinţirea Colivei 

24 februarie 2018 Prima Sîmbătă din Postul Mare, 

Liturghie Arhierească 

25 februarie 2018 Duminica Ortodoxiei, Liturghie 

Arhierească 

 3 martie 2018 Slujba Privegherii, sîmbătă seara 

 4 martie 2018 Duminica Sfîntului Grigorie 

Palama, Liturghie Arhierească 

4 martie 2018 Slujba Pasiei 

10 martie 2018 Slujba Privegherii, sîmbătă seara 

11 martie 2018 Duminica Sfintei Cruci, Liturghie 

Arhierească 

11 martie 2018 Slujba Pasiei 

11 martie 2018 Taina Sfîntului Maslu 

17 martie 2018 Slujba Privegherii, sîmbătă seara 

18 martie 2018 Duminica Sf. Ioan Scăraru, 
Liturghie Arhierească 

18 martie 2018 Slujba Pasiei 

21 martie 2018 Denia Canonului Cel Mare al 
Sfîntului Andrei Criteanu 

24 martie 2018 Slujba Privegherii, sîmbătă seara 

25 martie 2018 Duminica Cuvioasei Maria 
Egiptenca, Liturghie Arhierească 



Raport Misionar-Pastoral al Preasfinţitului PETRU,  
Episcop de Ungheni și Nisporeni desfăşurat pe parcursul anului 2018 

____________________________________________________ 

 

37 
 

31 martie 2018 Slujba Privegherii din ajunul 

marelui paznic al Intrării Domnului în 
Ierusalim,  Sfințirea Stîlpărilor. 

1 aprilie 2018 Praznicul „Intrării Domnului în 
Ierusalim”, Liturghie Arhierească  

5 aprilie 2018 Joia Patimilor, Liturghie 

Arhierească 

5 aprilie 2018 Denia din Joia Mare 

6 aprilie 2018 Denia Prohodului Mântuitorului 

Iisus Hristos 

7 aprilie 2018 Praznicul Bunei Vestiri  și Sîmbăta 
Patimilor, Liturghie Arhierească 

7 aprilie 2018 În seara zilei de sîmbătă Focul 
Haric a ajuns la Ungheni 

8 aprilie 2018 Noaptea Învierii 

9 aprilie 2018 Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie 
din a dua zi de Învierea Domnului la 

Catedrala Episcopală din orașul 
Ungheni 

12 aprilie 2018 Taina Sfîntului Botez asupra 
pruncului Hariton 

14 aprilie 2018 Slujba Privegherii, Sîmbătă seara 

15 aprilie 2018 Duminica Tomii, Liturghie 

Arhierească 

25 aprilie 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

28 aprilie 2018 Slujba Privegherii, Sîmbătă seara 

29 aprilie 2018 Duminica a IV-a după Paşti, 
Liturghie Arhierească 

2 mai 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 
Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

5 mai 2018 Sîmbătă seara, Slujba Privegherii 
în ajunul prăznuirii sf. Gheorghe 
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6 mai 2018 Duminica a V-a după Paşti, 
Liturghie Arhierească în cinstea 
marelui Mucenic Gheorghe. 

9 mai 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

12 mai 2018 Sîmbătă seara, Slujba Privegherii 
13 mai 2018 Duminica a VI-a după Paşti, 

Liturghie Arhierească 

21 mai 2018 Slujba Privegherii din ajunul 

prăznuirii Sf. Ierarh Nicolae 

22 mai 2018 Liturghie Arhierească în ziua 
prăznuirii Sf. Ierarh Nicolae 

26 mai 2018 În sîmbăta înaintea Rusaliilor se 
face pomenirea celor din veac 

adormiți, Liturghie Arhierească și 
Panahida pentru toți cei din veac 
adormiți. 

26 mai 2018 Slujba Privegherii în ajunul 

marelui praznic al Pogorârii Sfântului 

Duh 

27 mai 2018 Rusaliile – Pogorârea Sfântului 

Duh, Liturghie Arhierească și 
Vecernia “Plecării genunchilor” 

28 mai 2018 Lunea Rusaliilor, Ziua Sfîntului 

Duh, Liturghie Arhierească 

30 mai 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț  

3 iunie 2018 Duminica tuturor Sfinților, 
Liturghie Arhierească 

6 iunie 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 
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9 iunie 2018 Slujba Privegherii, Sîmbătă seara 

10 iunie 2018 Duminica a  II-a după Rusalii, 
Liturghie Arhierească 

17 iunie 2018 Duminica a  III-a după Rusalii, 
Liturghie Arhierească 

24 iunie 2018. Duminica a  IV-a după Rusalii, 
Liturghie Arhierească 

27 iunie 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

30 iunie 2018 Slujba Privegherii de sîmbătă 
seara 

1 iulie 2018 Duminica a  V-a după Rusalii, 
Liturghie Arhierească 

4 iulie 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 
Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

11 iulie 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

11 iulie 2018 Slujba Privegherii în ajunul 

prăznuirii Sfinților Apostoli Petru și 
Pavel 

29 iulie 2018 Duminica a  IX-a după Rusalii, 
Liturghie Arhierească 

1 august 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 
Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

1 august 2018 Slujba Privegherii în ajunul 
prăznuirii Sfîntului Prooroc Ilie 

2 august 2018 Liturghie Arhierească și sfințirea 
poamelor de Sfîntul Prooroc Ilie 

5 august 2018 Duminica a  X-a după Rusalii, 
Liturghie Arhierească 

5 august 2018 Taina Sfintei Cununii asupra 
tinerilor Vianor și Irina 
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8 august 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 
Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

8 august 2018 Slujba Privegherii în ajunul 
prăznuirii Sfîntului Mare Mc. 
Pantelimon 

9 august 2018 Sfânta Liturghie și Taina Sfîntului 
Maslu 

12 august 2018 Duminica a  XI-a după Rusalii, 
Liturghie Arhierească 

18 august 2018 Slujba privegherii în cinstea 

sărbătorii împărăteşti Schimbarea la 
Faţă a Mântuitorului. 

19 august 2018 Sfînta Liturghie și sfinirea 
strugurilor în cinstea sărbătorii 
împărăteşti Schimbarea la Faţă a 
Mântuitorului. 

22 august 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

26 august 2018. Duminica a  XIII-a după Rusalii, 
Liturghie Arhierească 

27 august 2018 Slujba Privegherii și Prohodul 
Maicii Domnului 

28 august 2018 Adormirea Maicii Domnului, 

Liturghie Arhierească  
1 septembrie 2018 Slujba Privegherii, sîmbătă seara 

2 septembrie 2018 Duminica a  XIV-a după Rusalii, 
Liturghie Arhierească 

11 septembrie 2018 Prăznuirea Tăierii Capului 
Sfîntului Ioan Botezătorul. Liturghie 

Arhierească 

11septembrie 2018 Slujba Privegherii ajunul 

sărbătoririi Sfântului Binecredincios 
Mare Kneaz Alexandru Nevski 
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12 septembrie 2018 Sfântul Binecredincios Mare 

Kneaz Alexandru Nevski, Liturghie 

Praznicală 

16 septembrie 2018 Duminica a  XVI-a după Rusalii, 
Liturghie Arhierească 

22 septembrie 2018 Slujba Privegherii din ajunul 

Duminicii înainte înălțării Sfintei 
Cruci, 

23 septembrie 2018 Duminica de dinaintea înălţării 
Sfintei Cruci, Liturghie Arhierească 

26 septembrie 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

3 octombrie 2018, Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

6 octombrie 2018 Slujba Privegherii, sîmbătă seara 

7 octombrie 2018 Duminica a XIX-a după Rusalii, 
Liturghie Arhierească 

10 octombrie 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

17 octombrie 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

24 octombrie 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

26 octombrie 2018 Taina Sfintei Cununii, 

28 octombrie 2018 Duminica a XXII-a după Rusalii, 

Liturghie Arhierească 

31 octombrie 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 
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3 noiembrie 2018 În sîmbăta înaintea Sfîntului 
Dumitru se face pomenirea celor din 
veac adormiți, Liturghie Arhierească 
și Panahida pentru toți cei din veac 
adormiți. 

3 noiembrie 2018 Sfîntul Mare Mucenic Dimitrie, 

Liturghie Arhierească 

7 noiembrie 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

 7 noiembrie 2018 Slujba Privegherii din ajunul 

sărbătorii Sfîntului Mare Mucenic 

Dimitrie 

8 noiembrie 2018 Sfîntul Mare Mucenic Dimitrie, 
Liturghie Arhierească 

11 noiembrie 2018 Duminica a XXIV-a după Rusalii, 
Liturghie Arhierească 

14 noiembrie 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 
Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

18 noiembrie 2018 Duminica a XXV-a după Rusalii, 
Liturghie Arhierească 

20 noiembrie 2018 Slujba Privegherii din ajunul 

sărbătorii Sf. Arhangheli Mihail și 
Gavriil 

21 noiembrie 2018 Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil, 

Liturghie Arhierească 

29 noiembrie 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

1 decembrie 2018 Slujba Privegherii, sîmbătă seara 

2 decembrie 2018 Duminica a XXVII-a după Rusalii, 
Liturghie Arhierească 

3 decembrie 2018 Slujba Privegherii din ajunul 

sărbătorii Intrării Maicii Domnului în 
Biserică 
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4 decembrie 2018 Praznicul Intrării Maicii Domnului 
în Biserică, Liturghie Arhierească 

5 decembrie 2018 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la 
Hîrbovăț 

5 decembrie 2018 Slujba Privegherii ajunul 

sărbătoririi Sfântului Binecredincios 
Mare Kneaz Alexandru Nevski 

6 decembrie 2018 Sfântul Binecredincios Mare 

Kneaz Alexandru Nevski, Liturghie 

Praznicală 

9 decembrie 2018 Duminica a XXVIII-a după Rusalii, 
Liturghie Arhierească 

16 decembrie 2018 Duminica a XXIX-a după Rusalii, 
Liturghie Arhierească 

18 decembrie 2018 Slujba Privegherii ajunul 

sărbătoririi Sfîntului Ierarh Nicolae 

19 decembrie 2018 Prăznuirea Sfîntului Ierarh 
Nicolae, Liturghie Arhierească 

23 decembrie Liturghie duminicală 

30 decembrie Liturghie duminicală 

  

 

 

Protopopiate  

Raionul Parohia Data Prilejul 

(sfintire de biserica, resfintire 

de biserica, slujba arhierească, 
sfinţirea Prestolului, 
înmormîntare, vizită pastorală, 
ş.a.) 

Unghe Centrul Eparhial 25 Act de caritate 
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ni mun. Ungheni ianuarie 

2018 

Satul Semeni 27 

ianuarie 

2018 

Preasfințitul Episcop PETRU a 

oficiat sfințirea Gimnaziului, 
Grădiniței și Sălii de sport din satul 
Semeni, raionul Ungheni 

Palatul de 

Justiție, mun. 
Ungheni 

10 

februarie 

2018 

Preasfințitul PETRU, Episcop de 

Ungheni și Nisporenia oficiat 

sfințirea Palatului Justiției din 
municipiul Ungheni. 

Parohia „Sf. 

Arhangheli Mihail și 
Gavriil” din satul 

Bușila, raionul 
Ungheni 

17 

februarie 

2018 

Slujbă Arhierească 

Centrului 

Eparhial din 

municipiull Ungheni 

27 

februarie 

2018 

Preasfințitul PETRU, Episcop de 
Ungheni și Nisporeni, a avut o 
întrevedere cu Preotul Anton 

CHIRICĂ, parohul bisericii „Sf. 

Arhangheli Mihail și Gavriil” din s. 

Bărboieni, raionul Nisporeni, 
consilierii bisericii și Primarul 
localității, Dna Silvia CROITORU 

 Municipiull 

Ungheni 

1 iunie 

2018 

Preasfințitul PETRU, Episcop de 

Ungheni și Nisporeni, a luat parte 
la deschiderea unui nou Centru 

Comercial de produse de uz casnic, 

din municipiul Ungheni 

 Centrului 

Eparhial din 

municipiull Ungheni 

5 iunie 

2018 

Ăntîlnire cu membrii comisiei 
de canonizarea sfinșilor din Eparhia 

de Tiraspol și Dubăsari. 
 Satul Valea 

Mare 

9 iunie 

2018 

Preasfințitul Episcop PETRU a 
pus piatra de temelie a bisericii 

„Acoperămîntul Maicii Domnului” 
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din această localitate 

 Centrului 

Eparhial din 

municipiul Ungheni 

28 

iunie 2018 

Ședința Consiliul Eparhial. 

Centrului 

Eparhial din 

municipiul Ungheni 

5 

septembrie 

2018 

Preasfințitul PETRU, Episcop de 
Ungheni și Nisporeni sa întîlnit cu 
Preasfințitul AMBROZIE, Episcop de 
Neftecamsk și Octeabrsk. 

Centrului 

Eparhial din 

municipiul Ungheni 

10 

octombrie 

2018 

Preasfințitul PETRU, Episcop de 

Ungheni și Nisporeni, a întrunit toți 
stareții și starețele mănăstirilor din 
cuprinsul episcopiei noastre, în 

incinta Centrului Eparhial din 

municipiul Ungheni, într-o Adunare 

Ordinară. 
Centrului 

Eparhial din 

municipiul Ungheni 

10 

octombrie 

2018 

Consiliul Eparhial 

Biserica nou 

zidită “Cuv. 

Parascheva” din s. 

Zagarancea, r-nul 

Ungheni.  

26 

noiembrie 

2018 

Liturghie Arhierească și 
Sfințirea Sfîntului Prestol 

 Centrului 
Eparhial din 
municipiul Ungheni 

27 
Noiembrie 
2018 

Preasfințitul Episcop PETRU a 
avut o întrevedere cu 
Înaltpreasfințitul VICHENTIE, 
Mitropolit de Tașkent și Uzbekistan 

 Centrului 
Eparhial din 
municipiul Ungheni 

5 
decembrie 
2018 

Preasfințitul PETRU, Episcop de 
Ungheni și Nisporeni, a întrunit toți 
Stareții și Starețele mănăstirilor din 
cuprinsul episcopiei noastre, în 
incinta Centrului Eparhial, într-o 
Adunare Extraordinară. 

 Centrului 
Eparhial din 
municipiul Ungheni 

6 
decembrie 
2018 

Sfințirea Noului Centru Eparhial 
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 Parohia Sf. Arh. 
Mihail și Gavriil” din 
satul Todirești, 
raionul Ungheni. 

17 
decembrie 
2018 

Liturghie Arhierească 

 Parohia „Sf. Ioan 
Botezătorul” din 
satul Pîrlița, raionul 
Ungheni, 

20 
decembrie 
2018 

Panahida pentru sufletul 
adormitului Protoiereului Eliodor 
ELOI, săvîrșită de Preasfinția Sa 

Nispor

eni 

Parohia 

„Adormirea Maicii 

Domnului” din 

orașul Nisporeni 

3 iunie 

2018 

Taina Sfintei Cununii asupra 

tinerilor Grigore și Victoria ROBU. 

Primăria 
orașului Nisporeni 

18 

octombrie 

2018 

Întrevedere cu primarul 

oraşului Nisporeni, Dn Grigore 

ROBU la care a luat parte și Dna. 

Lidia PANFIL, Om Emerit, Maestru 

în Artă, Artistă a poporului și Dna 

Elena GUȚU 

Parohia “Sf M. 

Mc. Gheorghe” 

dinsatul Milești, 
raionul Nisporeni 

 22 

octombrie 

2018 

Taina Sfintei Cununii asupra 

tinerilor Petru și Capitolina. 

Parohia 

„Acoperămîntul 
Maicii Domnului” 

din satul Cârneşti, r-

nul Nisporeni, 

4 

noiembrie 

2018 

Liturghie Arhierească și 
Sfințirea Sfîntului Prestol 

Călăraș
i 

Parohia 

“Minunea Sfîntului 

Arhanghel Mihail” 

din satul Vărzăreștii 
Noi, raionul Călărași 

20 mai 

2018 

Taina Sfintei Cununii asupra 

tinerilor Ioan și Maria 

 Parohia „Sf. 
Ierarh Nicolae” din 
satul Hirova, raionul 
Călărași. 

13 
august 
2018 

Sfînta Liturghie și Sfințirea 
Bisericii 
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 Parohia “Sfântul 
Mare Mucenic 
Dimitrie” din satul 
Peticeni, raionul 
Călărași 

8 
septembrie 
2018 

Liturghie Arhierească 

 Parohia“Cuv. 
Parascheva” din 
satul Nișcani, 
raionul Călărași 

15 
septembrie 
2018 

Liturghie Arhierească 

Călăraș
i 

Parohia 
“Înălţarea 
Domnului” din satul 
Meleşeni, raionul 
Călăraşi. 

20 
octombrie 
2018 

Liturghie Arhierească 

Călăraș
i 

Parohia „Sf. Ap. 
Petru şi Pavel” din 
or. Călăraşi. 

10 
noiembrie 
2018 

Liturghie Arhierească 

Călăraș
i 

Parohia „Sf. 
Ierarh Nicolae” din 
satul Țibirica, 
raionul Călărași 

13 
noiembrie 
2018 

Liturghie Arhierească 

Călăraș
i 

Parohia “Sf. Arh. 
Mihail și Gavriil” din 
satul Vătămăneasa, 
raionul Călăraşi. 

22 
noiembrie 
2018 

Liturghie Arhierească 

Călăraș
i 

Parohia  ,,Sf. 
Treime” din satul 
Buda, raionul 
Călăraşi. 

24 
noiembrie 
2018 

Liturghie Arhierească 

Călăraș
i 

Parohia „Cuv. 
Parascheva” din 
satul Sipoteni, 
raionul Călărași 

15 
decembrie  
2018, 

Slujbei Prohodului 
Arhimandritului PANTELIMON 
Josan 

Hînceşt
i 

Municipiul 

Hîncești 
22 

aprilie  

2018 

Festivalul Cântecului Pascal 

“Hristos a Înviat” și expoziția de 
Paști “Mâinile Mamei”. Ediția a XIII-
a  

Protopopiatul 18 mai  Vizită pastoral-misionară în 
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Hîncești trei parohii 2018 parohiile „Înălțarea Domnului” din 

satul Bălceana, „Sf. Ioan 

Botezătorul” din Cărpineni și „Cuv. 

Serghie de la Radonej” din incinta 

Penitenciarului de la Rusca. 

Parohia 

„Înălțarea 

Domnului”, din s. 

Bălciana, raionul 
Hîncești 

20 mai  

2018 

Slujbă Arhierească împreună cu 
Înaltpreasfințitul Mitropolit 
VLADIMIR 

 Parohia „Sf. 

Arhangheli Mihail și 
Gavriil” din satul 

Lăpușna, raionul 
Hîncești 

20 mai  

2018 

Vizită pastoral-misionară 
împreună cu Înaltpreasfințitul 
Mitropolit VLADIMIR 

Panitenciarul de 

la Rusca 

29 mai  

2018 

Preasfinșitul Episcop PETRU a 
oficiat Sfințirea Panitenciarului 

Parohia “Sf. M. 

Mc. Gheorghe” din 

satul Dahnovici, 

raionul Hîncești 

22 

iunie 2018 

Vizită pastoral-misionară 

Parohia 

“Acoperămîntul 
Maicii Domnului” 

din satul Stolniceni, 

raionul Hîncești 

22 

iunie 2018 

Vizită pastoral-misionară 

Parohia “Sf. 
Voievozi Mihail și 
Gavriil” din satul 
Logănești, raionul 
Hîncești 

22 
iunie 2018 

Vizită pastoral-misionară 

Parohia 
„Soborul Sf. Ioan 
Botezătorul” din 
satul Cărpineni, 

23 
iunie 2018 

Liturghie Arhierească 
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raionul Hânceşti. 

Parohia  
„Înălțarea 
Domnului” din satul 
Cărpineni, raionul 
Hânceşti. 

23 
iunie 2018 

Vizită pastoral-misionară 

Parohia 
„Soborul Sf. Ioan 
Botezătorul” din 
satul Cărpineni, 
raionul Hânceşti. 

7 iulie 
2018 

Sfânta Liturghie și prohodul 
nou-adormitului Protoiereului 
Grigore IOVU 

Parohia “Sf. M. 
Mc. Dimitrie” din 
satul Mereșeni, 
raionul Hîncești 

11 
august 
2018 

Liturghie Arhierească și 
Sfințirea Bisericii și a unei Troițe 

Parohia „Sf. Ap. 
Ioan Teologul” din 
satul Sofia, raionul 
Hîncești 

9 
octombrie 
2018 

Liturghie Arhierească 

Parohia „Sf. 
Ioan Teologul” din 
satul Fundul 
Galbenii, raionul 
Hîncești,  

23 
noiembrie 
2018 

Liturghie Arhierească și 
sfințirea Sfîntului prestol 

  

18 Liturghii în parohii. 

Vizite în mănăstirile Eparhiei 
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Mănăstirea Data Prilejul  

(sfintire de biserica, 

resfintire de biserica, 

slujba arhierească, 
sfinţirea Prestolului, 
înmormîntare, vizită 
pastorală, ş.a.) 

Mănăstirea icoana Maicii 
Domnului “Bucuria Tuturor 

Scîrbiților” din Veverița, 
raionul Ungheni 

9 ianuarie 2018 Liturghie Arhierească 
a III-a zi după Nașterea 
Domnului 

Mănăstirea ,,Sf. M. Mc. 

Gheorghe”, mun. Ungheni 

10 aprilie 2018 Sfînta și 
Dumnezeiasca Liturghie 

din a treia zi de Învierea 

Domnului 

Mănăstirea ,,Nașterea 
Maicii Domnului”, Vărzărești  

16 mai 2018 Preasfințitul PETRU, 
Episcop de Ungheni și 
Nisporeni a oficiat Sfânta 

Liturghie și litia morțească 
pentru adormita 

Schiegumena GHEORGHIA 

(Plăcintă), care împlinește 
un an de zile de când a 

plecat la cele veșnice. 
Mănăstirea ,,Cuvioasa 

Parascheva”, Hîncu 

25 mai 2018 Taina Sfintei Cununii 

asupra tinerilor Valerii si 

Lia 

Mănăstirea ,,Sf. M. Mc. 

Gheorghe”, mun. Ungheni 

31 mai 2018 Sinaxa stareților și 
starețelor din cadrul 
Episcopiei de Ungheni și 
Nisporeni 

Mănăstirea ,,Cuvioasa 

Parascheva”, Hîncu 

26 iunie 2018 Preasfințitul PETRU, 
Episcop de Ungheni și 
Nisporeni, a oficiat Sfînta 
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Liturghie și Prohodul nou-

adormitei Egumena 

ELIZABETA, 

Mănăstirea „Adormirea 

Maicii Domnului” din 

Hîrbovăț 

12 iulie 2018 Liturghie Arhierească  
în ziua pomenirii Sfinților 
Apostoli Petru și Pavel 

Mănăstirea Negrea 14 iulie 2018 Liturghie Arhierească 
și Sfințirea Bisericilor de 
Iarnă, de Vară și blocului 
de chilii din complexul 

Mănăstirii 
Mănăstirea ,,Sf. Voievod 

Ştefan cel Mare” Nisporeni 

15 iulie 2018 Liturghie Arhierească  
în ziua prăznuirii Hramului 
Mănăstirii 

Mănăstirea „Adormirea 

Maicii Domnului” din 

Hîrbovăț 

15 septembrie 

2018 

Vizita Pastoral-

misionară 

Mănăstirea ,,Nașterea 
Maicii Domnului”, Vărzărești 

24 septembrie 

2018 

Liturghie Arhierească 
și înscăunare Maicii 
Starețe 

Mănăstirea „Adormirea 

Maicii Domnului” din 

Hîrbovăț 

18 octombrie 

2018 

Vizită pastoral-
misionară 

Mănăstirea „Adormirea 

Maicii Domnului” din 

Hîrbovăț 

20 octombrie 

2018 

Slujba Privegherii 

Mănăstirea „Adormirea 

Maicii Domnului” din 

Hîrbovăț 

20 octombrie 

2018 

Prima Slujbă în cinstea 
Icoanei Maicii Domnului 
Făcătoare de Minuni de la 
Hârbovăţ 

 

Mănăstirea ,,Cuvioasa 

Parascheva”, Hîncu 

26 

octombrie 2018 

Slujba Privegherii în 

cinstea Cuvioasei 

Parascheva ocrotitoarea 
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Mănăstirii Hîncu 

Mănăstirea ,,Cuvioasa 

Parascheva”, Hîncu 

27 

octombrie 2018 

Sfînta şi 
Dumnezeiasca Liturghie în 

cinstea Hramului 

mănăstirii Hîncu și 
Procesiunea cu Sfintele 

Moaște 

Mănăstirea ,,Cuvioasa 

Parascheva”, Hîncu 

2 decembrie 

2018 

Preasfintitul Episcop 

PETRU, a savirsit litia 

morteasca pentru nou 

adormita monahia 

Evsevia, vietuitoare a 

manastirii Hincu. 

Mănăstirea „Adormirea 

Maicii Domnului” din 

Hîrbovăț 

25 decembrie 

2018 

Sfînta şi 
Dumnezeiasca Liturghie în 
cinstea Sf. Spiridon, 
ocrotitorul starețului Arh. 
Spiridon. 

 

10 Liturghii în mănăstirile eparhiei 

 

Alte deplasări, (ședințe, comisii, vizite..) în alte Eparhii sau peste hotarele 
ţării: 

Ţara Eparhia,  

Parohia 

 

Data, 

perioada 

Prilejul  

(sfintire de biserica, 

resfintire de biserica, slujba 

arhierească, invitaţie, prilej 
aniversar, sinod BORu, Sinod 

canonizare, ş.a.) 
Moldova 

 

Centrul de 

Plasament   

”Preafericitul Iosif” 

7 

ianuarie 2018 

Preasfinţitul PETRU, 
Episcop de Ungheni şi 
Nisporeni, sa aflat în mijlocul 
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din or. Chișinău copiilor care lau colindat. 

Catedrala 

Mitropolitană din 
Chișinău 

8 

ianuarie 2018 

A doua zi după Naşterea 
Domnului,  Liturghie 

Sobornicească 

Centrul de 

Plasament   

”Preafericitul 

Iosif” din or. 

Chișinău  

16 

ianuarie 2018 

Aici copii l-au semănat și 
iau urat un an binecuvântat 

Preasfinției Sale. 

 Centrul de 
Plasament   
”Preafericitul Iosif” 
din or. Chișinău 

21 
ianuarie 2018 

Duminica după 
Bobotează, Liturghie 
Arhierească în biserica „Sf. 
Mțț. Vera, Nadejda, Liubovi 
și mama lor Sofia” din incinta 
Centrului. 

 Centrul de 
Plasament   
”Preafericitul Iosif” 
din or. Chișinău 

28 
ianuarie 2018 

Taina Sfîntului Botez în 
biserica „Sf. Mțț. Vera, 
Nadejda, Liubovi și mama lor 
Sofia” din incinta Centrului. 

Moldova 

 

Catedrala 

Mitropolitană din 
Chișinău 

7 

februarie 

2018 

Taina Sfintei Cununii asupra 

tinerilor Grigore și Natalia 

LOZOVANU 

Centrul de 

Plasament   

”Preafericitul Iosif” 

din or. Chișinău 

3 aprilie 

2018 

Preasfințitul Episcop 
PETRU, a primit încă șase 
fetițe orfane subt îngrijirea 
Centrului. 

 Catedrala 
Mitropolitană 
„Naşterea 
Domnului” din 
municipiul Chişinău 

8 aprilie 
2018 

Întîlnirea Focului Haric la 
Chișinău 

Moldova 

 

Centrul de 

Plasament   

”Preafericitul 

Iosif” din or. 

Chișinău 

13 aprilie 

2018 

Ierarhul a împărțit bucurii 
ca de fiecare dată, astăzi 
exprimate prin fructele pe 

care le-a împărțit   celor 
peste 60 de copii aflați sub 
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oblăduirea sa. 
Ukraina Mănăstirea 

„Sfântul Prooroc 
Ilie” din orașul 
Odessa 

20 aprilie 
2018 

Manifestările prilejuite a 
35 de ani de viață, 15 ani de 
slujire la sfântul prestol și 10 
ani de stareț al mănăstirii a 
Preasfințitului Episcop 
VICTOR 

Moldova Centrul de 
Plasament   
”Preafericitul 
Iosif” din or. 
Chișinău 

21 aprilie 
2018 

Slujba Privegherii în 
biserica „Sf. Mțț. Vera, 
Nadejda, Liubovi și mama lor 
Sofia” din incinta Centrului. 

Centrul de 
Plasament   
”Preafericitul 
Iosif” din or. 
Chișinău 

22 aprilie 
2018 

Sfînta Liturghie din 
Duminica Sfintelor Femei 
Mironosițe în biserica „Sf. 
Mțț. Vera, Nadejda, Liubovi 
și mama lor Sofia” din incinta 
Centrului. 

Mănăstirea 
„Nașterea 
Domnului” din 

Zăbriceni, raionul 
Edineț 

23 aprilie 

2018 

Preasfințitul PETRU, 

Episcop de Ungheni și 
Nisporeni a luat parte la 

Sfînta Liturghie în cinstea 

ocrotitorului ceresc 

al Preasfințitului NICODIM, 

Episcop de Edineț și Briceni 

Municipiul 

Chișinău  
21 mai 

2018 

Marșul Familiei 

Moscova Universitatea 

Ortodox-

Umanistă „Sfîntul 

Patriarh Tihon” 

din Moscova 

14 – 15 

mai 2018 

Ședinţa Comisiei Sinodale 
a Bisericii Ortodoxe Ruse 

pentru canonizarea sfinţilor, 

 

Ucraina 

 

 Parohia 

“Înălțarea 
Domnului” din 

satul natal al 

17 mai 

2018  

Liturghie Praznicală 
prilejuită de  împlinirea a 125 
de ani a bisericii, cât și 
preotul paroh, Protoiereul 
Ioan BIVOLARU î-și omagiază 
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Întâistătătorului 
Bisericii Ortodoxe 

din Moldova, 

localitatea 

Colincăuți, 
regiunea 

Cernăuți, Ucraina. 

onorabila vârstă de 65 de ani. 

Manastirea 

“Sf. Cneaz 

Vladimir” 

regiunea Cernăuți 

18  mai 

2018 

parastas de pomenire 

pentru ctitorii principali ai 

acestei mănăstiri, adormiții 
Vasile și Vera CANTAREAN, 
părinții Mitropolitului 
VLADIMIR. 

Moldova Centrul de 

Plasament   

”Preafericitul 

Iosif” din or. 

Chișinău 

28 mai 

2018 

Taina Sfîntului Botez în 

biserica „Sf. Mțț. Vera, 
Nadejda, Liubovi și mama lor 
Sofia” din incinta Centrului. 

Moldova 

 

Mănăstirea 
Tabăra, raionul 

Orhei 

30 mai 

2018 

Slujba prohodului 

adormitei roabei lui 

Dumnezeu, Nadejda, 

verișoara Preasfinției Sale. 
Centrul de 

Plasament   

”Preafericitul 

Iosif” din or. 

Chișinău 

3 iunie 

2018 

Ierarhul a împărțit bucurii 
ca de fiecare dată, astăzi 
exprimate prin Înghețate pe 
care le-a împărțit   celor 
peste 60 de copii aflați sub 
oblăduirea sa. 

Moldova Palatul 

Mitropolitan 

13 iunie 

2018 

S-au desfășurat lucrările 
Sinodului Bisericii Ortodoxe 

din Moldova 

Ucraina Schitul 

„Acoperămîntul 
Maicii Domnului” 

7 iulie 

2018 

Aici Stăpînul nostru, a fost 
întîmpinat cu pîine și sare, de 
administratorul schitului, 
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din s. Marinovka, 

regiunea Odessa, 

Ucraina.municipiu

l Chişinău 

Arhimandritul MELETIE care i-

a făcut o prezentare 
amănunțită a tînărului schit. 
Ierarhul s-a întîlnit și cu 
Preasfințitul VICTOR, Episcop 
de Arțîzc și vicar al eparhiei 
de Odess 

Schitul 

„Acoperămîntul 
Maicii Domnului” 

din s. Marinovka, 

regiunea Odessa, 

Ucraina.municipiu

l Chişinău 

8 iulie 

2018 

Preasfințitul PETRU, 
Episcop de Ungheni și 
Nisporeni, a luat parte la 

Sfințirea Sfîntului Prestol și 
Liturghia praznicală în 
biserica „Acoperămîntul 
Maicii Domnului” din incinta 

Schitului 

România Mănăstirea 
„Sf. Ap. Petru 

 și Pavel” din 

Huși, România 

15 iulie 

2018 

Ierarhul a oficiat Litia 

Morțească la mormîntul 

vrednicului de pomenire, 

Arhimandritul MINA (Dobzeu) 

cu prilejul împlinirii a 40 zile 

de la trecerea la cele veșnice. 
Grecia Mănăstirea 

Faneromeni 
(Arătarea Maicii 
Domnului) de pe 
insula Lefkada,  

22 iulie 
2018 

Ierarhul aflat într-un 
pelerinaj în grecia a oficiat 
Sfînta Liturghie aici. 

Mănăstirile 
din Meteora 

23 iulie 
2018 

Ierarhul s-a închinat la 
toate sfințeniile de aici. 

Orașul 
Tesalonic 

24 iulie 
2018 

Aflat întrun pelerinaj în 
Grecia, Ajungînd în orașul 
Tesalonic, Preasfințitul PETRU 
s-a închinat la Moaștele 
Sfintului Mare Mucenic 
Dumitru a Sfintei mucenițe 
Anisia și altor sfintenii de aici 

Bulgaria Mănăstirea 24 iulie Aici Chirarhul împreună 
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Rila, Bulgaria 2018 cu însoțitorii săi s-a închinat 
sfîntului Ioan de Rila și 
sfințeniilor de aici. 

Moldova Centrul de 
Plasament   
”Preafericitul 
Iosif” din or. 
Chișinău 

6 august 
2018 

Ierarhul a mai primit încă 
trei copii la Centru. 

Moldova Centrul de 
Plasament   
”Preafericitul 
Iosif” din or. 
Chișinău 

30 iulie  
2018 

Preasfintitul episcop 
PETRU , director al Centrului 
de Plasament Preafericitul 
Iosif a mai primit doi copii 
orfani in Centrul ce il 
patroneaza 

Moldova Centrul de 
Plasament   
”Preafericitul 
Iosif” din or. 
Chișinău 

24 august 
2018 

65 de copii ai Centrului de 
plasament Casa Copilului 
,,Preafericitul Iosif” din mun. 
Chișinău, au fost pregătiți 
pentru un nou an școlar 

Moldova Centrul de 
Plasament   
”Preafericitul 
Iosif” din or. 
Chișinău 

3 
septembrie 
2018 

Preasfinţitul PETRU, 
Episcop de Ungheni şi 
Nisporeni, a săvârşit un Te 
Deum pentru începerea 
noului an şcolar la Casa de 
Copii „Preafericitul Iosif” din 
municipiul Chişinău. 

Moldova Centrul de 
Plasament   
”Preafericitul 
Iosif” din or. 
Chișinău 

3 
septembrie 
2018 

Șeful Direcţiei municipale 
pentru protecţia drepturilor 
copilului, în vizită la Centrul 
de Plasament „Preafericitul 
Iosif” din mun. Chișinău 

Moldova Centrul de 
Plasament   
”Preafericitul 
Iosif” din or. 
Chișinău 

7 
septembrie 
2018 

Preasfințitul PETRU, 
Episcop de Ungheni și 
Nisporeni, care este și 
director al Centrului de 
Plasament „Preafericitul 
Iosif” din mun. Chișinău, 
împreună cu Doamna Lucia 
CUCIUC, Șef Interimar al 
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Direcției Municipale pentru 
Protecția Drepturilor Copiilor, 
au fost în vizită la buneii unui 
copil care se afla in 
plasament 

Moldova Biserica „Sf. 
Irh. Nicolae” din 
orașul 
Basarabeasca, 

9 
septembrie 
2018 

Liturghie Praznicală 
prilejuită de împlinirea a 20 
de ani de la înființare a 
Eparhiei de Cahul iar Ciriarhul 
ei 20 ani de slujire în treapta 
de Arhiereu. 

Moldova Satul Lupa 
Recea 

10 
septembrie 
2018 

Vizită la cimitirul din sat și 
la biserica în construcție din 
localitate. 

Moldova Centrul de 
Plasament   
”Preafericitul 
Iosif” din or. 
Chișinău 

13 
septembrie 
2018 

Copiii Centrului de 
Plasament „Preafericitul 
Iosif” din Chișinău au primit 
astăzi încălțăminte din partea 
Ierarhului 

Moldova Palatului 
Republicii, mun. 
Ungheni 

14-16 
septembrie 
2018 

Preasfințitul Episcop 
PETRU a luat parte la 
inaugurarea Congresului 
Mondial al Familiei la 
Chișinău 

Moldova Centrul de 
Plasament   
”Preafericitul 
Iosif” din or. 
Chișinău 

20 
septembrie 
2018 

Slujba privegherii în 
biserica “Sf. Muceniţe. Vera, 
Nadejda, Liubovi, şi mama 
lor Sofia”, din ajunul Nașterii 
Maicii Domnului  

Moldova Biserica 
„Nașterea Maicii 
Domnului” din 
Penitenciarului nr 
15 din orașul 
Cricova. 

21 
septembrie 
2018 

Liturghie Arhierească 

Moldova Catedrala 
Arhiepiscopală 
“Nașterea 
Domnului” din 

26 
septembrie 
2018 

în ajunul marelui praznic 
al Înălțării Sfintei Cruci, 
Preasfințitul PETRU, Episcop 
de Ungheni și Nisporeni, a 
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orașul Tiraspol oficiat alături de un sobor de 
Ierarhi, slujba privegherii 

Moldova Catedrala 
Arhiepisopală din 
municipiul 
Tiraspol 

27 
septembrie 
2018 

Liturghia Praznicală 
prilejuită de împlinirea a 60 
ani de viață pămîntească a 
Chiriarhului Eparhiei de 
Tiraspol și 
Dubăsari,Înalptreasfințitul 
Arhiepisop SAVA. 

Ucraina Soborul cu 
hramul Sfintei 
Treimi din or. 
Odessa. 

28 
septembrie 
2018 

Chiriarhul aluat parte la 
Liturghia oficiată de 
Preafericitul TEODOR al II, 
Patriarhul Alexandriei și a 
întregii Africi, 

Ucraina Universitatea 
Juridică de Stat 
din Odessa 

28 
septembrie 
2018 

După oficierea Sfintei 
Liturghii, Preasfințitul PETRU, 
Episcop de Ungheni și 
Nisporeni l-a însoțit pe 
Preafericitul TEODOR, 
Patriarhul Alexandriei și a 
întregii Africi, la Universitatea 
Juridică de Stat din Odessa, 
unde Preafericiei Sale i-sa 
acordat titlul de Doctor 
Honoris Causa de către 
Președintele acestei 
Universități. 

Tot aici Stăpînul nostru, a 
fost decorat cu Medalia 
Jubiliară 20 ani de la 
înființarea Universității sus 
numite. 

Ucraina Soborul 
principal al 
mănăstirii 
„Adormirea 
Maicii Domnului” 
orașul Odessa. 

28 
septembrie 
2018 

Slujba Privegheriidin 
ajunul sărbătoririi Cuviosului 
Cucșa al Odessei, 

Ucraina Mănăstirea „A 29 În ziua pomenirii 
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dormirea Maicii 
Domnului” din 
orașul Odessa. 

septembrie 
2018 

cuviosului Cucșa al 
Odessei Preasfințitul PETRU, 
Episcop de Ungheni și 
Nisporeni a participat la 
Sfânta Liturghie  oficiată 
de Preafericitul TEODOR II, 
Patriarhul Alexandriei și al 
Întregii Africi și Preafericitul 
ONUFRIE, Mitropolitul 
Kievului și al Întregii Ucraine. 

Ucraina Catedrala 
Mitropolitană din 
Ismail. 

29 
septembrie 
2018 

Slujba Privegherii oficiată 
de Preafericitul TEODOR II, 
Patriarhul Alexandriei și al 
Întregii Africi  

Ucraina Catedrala 

„Schimbarea La 

Față” din or. 

Bolgrad, Ucraina. 

30 

septembrie 

2018 

Preasfințitul PETRU, 

Episcop de Ungheni și 
Nisporeni a luat parte la 

Sfințirea cea mare a 
Catedralei „Schimbarea La 

Față” din or. Bolgrad. 

Moldova 

 

Centrul de 

Plasament   

”Preafericitul 

Iosif” din or. 

Chișinău 

4 

octombrie 

2018, 

Ierarhul a mai primit 

patru fetițe orfane în grija 

Centrului de Plasament 

,,Preafericitul Iosif” 

Moldova 

 

Centrul de 

Plasament   

”Preafericitul 

Iosif” din or. 

Chișinău 

5 

octombrie 

2018 

Ierarhul a binecuvântat 

lucrările de instalare a cupolii 
principale a bisericii „Sfintele 

Mucenițe Vera, Nadejda, 

Liubovi și mama lor Sofia”din 

incinta acestui Centru. 

Centrul de 

Plasament   

”Preafericitul 

Iosif” din or. 

Chișinău 

13 

octombrie 

2018 

Ierarhul a mai primit doi 

copii orfani în grija Centrului 

de Plasament ,,Preafericitul 

Iosif” 
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Centrul de 
Plasament   
”Preafericitul 
Iosif” din or. 
Chișinău 

13 
octombrie 
2018 

Slujba Privegherii din 
ajunul prăznuirii Cinstitului 
Acoperămînt al Preasfintei 
Născătoare de Dumnezeu, 

Centrul de 

Plasament   

”Preafericitul 

Iosif” din or. 

Chișinău 

14 

octombrie 

2018 

Liturghie Arhierească de 
Sărbătoarea ,,Acoperământul 
Maicii Domnului” 

Centrul de 

Plasament   

”Preafericitul Iosif” 

din or. Chișinău 

14 

octombrie 

2018, 

Taina Sfîntului Botez 

Catedrala 

Schimbarea la Fata  

din municipiul 

Chișinău 

14 

octombrie 

2018 

Taina Sfintei Cununii 

 

 

Municipiul 

Chișinău 

15 

octombrie 

2018 

Preasfinția SA a avut o 

întrevedere cu  Ministrul 

Sănătății, Muncii și Protecţiei 
Sociale, dna Silvia RADU. 

Satul Lupa 

Recea 

29 

octombrie 

2018 

Depuneri de flori la 

cimitirul din sat și vizită la 
biserica în construcție din 
localitate 

Moscova Universitatea 

Ortodox-Umanistă 
„Sfîntul Patriarh 

Tihon” din 

Moscova, Rusia 

5 

noiembrie 

2018 

- şedinţa Comisiei 
Sinodale a Bisericii Ortodoxe 

Ruse pentru canonizarea 

sfinţilor 

 

Moldova Centrul de 

Plasament   

”Preafericitul Iosif” 

din or. Chișinău 

13 

noiembrie 

2018 

Preasfinţitul Episcop 
PETRU, directorul instituţiei a 
trăit sentimente de nedescris, 
cu lacrimi de bucurie în ochi a 
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Sinod BOM 

13 iunie 2018, Palatul Mitropolitan Chișinău. 

Sinod Comisia Sinodală de canonizare BORu 

14 – 15 mai 2018, Universitatea Ortodox-Umanistă „Sfîntul Patriarh Tihon” din 

Moscova, Rusia. 

5 noiembrie 2018, Universitatea Ortodox-Umanistă „Sfîntul Patriarh Tihon” din 

Moscova, Rusia 

Altele: 

primit  in dimineata zilei de 

astazi  buchete de flori, 

îmbrăţişări şi urări de 
sănătate de la fiii şi fiicele 
sale, care s-au educat şi se 
educă în această instituţie. 

Catedrala 

,,Schimbarea la 

Faţă a 

Mîntuitorului” din 

or. Suma, Ucraina. 

12 

decembrie 

2018 

Preasfinţitul PETRU, 
Episcop de Ungheni şi 
Nisporeni, a luat parte la 

Slujba Privegherii în cinstea 

Icoanei Făcătoarei de Minuni 
a Mîntuitorului „Pîinea Vieţii” 

din Malocernetcinsk 

 Catedrala 

,,Schimbarea la 

Faţă a 

Mîntuitorului” din 

or. Suma, Ucraina 

13 

decembrie 

2018 

Liturghie Praznicală 

    

   



Raport Misionar-Pastoral al Preasfinţitului PETRU,  
Episcop de Ungheni și Nisporeni desfăşurat pe parcursul anului 2018 

____________________________________________________ 

 

63 
 

9 septembrie 2018, Biserica „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Basarabeasca, 
Liturghie Praznicală prilejuită de împlinirea a 20 de ani de la înființare a 
Eparhiei de Cahul iar Ciriarhul ei 20 ani de slujire în treapta de Arhiereu. 

14-16 septembrie 2018, Palatului Republicii, mun. Ungheni, Preasfințitul 
Episcop PETRU a luat parte la inaugurarea Congresului Mondial al Familiei la 

Chișinău 

27 septembrie 2018, Catedrala Arhiepisopală din municipiul Tiraspol, Liturghie 
Praznicală prilejuită de împlinirea a 60 ani de viață pămîntească a Chiriarhului 
Eparhiei de Tiraspol și Dubăsari,Înaltpreasfințitul Arhiepisop SAVA. 

29 septembrie, 2018, în ziua pomenirii cuviosului Cucșa al Odessei am 

participat la Sfânta Liturghie  oficiată de Preafericitul TEODOR II, Patriarhul 

Alexandriei și al Întregii Africi și Preafericitul ONUFRIE, Mitropolitul Kievului și 
al Întregii Ucraine. 

30 septembrie, 2018, am luat parte la Sfințirea cea mare a Catedralei 
„Schimbarea La Față” din or. Bolgrad, Ucraina. 

 

Total: 

 62 Liturghii în catedrala episcopală ,,Sf. Bin. Cneaz Alexandru Nevschi”, 

din or. Ungheni. 

 18 Liturghii în protopiatele Episcopiei.  (Ungheni -3; Nisporeni-1; 

Călărași-8; Hîncești-6) 

 11 Liturghii în mănăstirile eparhiei.  Total 17 vizite canonice în cuprinsul 

mănăstirilor eparhiei. 
 14 Liturghii în afara eparhiei. 

 

 61 de activități oficiale în afara Episcopiei dintre care Ședințe, ierurgii, 
conferințe, jubileu, hram, Sinod canonizare, Sinod BOM. Deplasări au 
fost în alte Eparhii, în Rusia, Ucraina, România, Bulgaria, Grecia. 
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 46 de vizite în cuprinsul eparhiei, dintre care Sfințiri de Prestol, Sfînta 
Liturghie, Sfinte Taine, Litii morțești, întîlniri cu oficiali ai Aparatului 
Public Local. 

 

 În fiecare zi de Miercuri a săptămînii, în afară de zilele care eram peste 

hotare, și zilele în care nu se citesc acatiste, (Postul Mare, Penticostar) 
am oficiat Acatistul Maicii Domnului, în cinstea Icoanei Făcătoare de 
Minuni de la Hîrbovăţ, înaintea Icoanei Făcătoare de Minuni de la 
Hîrbovăţ, din catedrala ,,Sf. Alexandru Nevski” din or. Ungheni. 

 În fiecare zi de Luni a săptămînii, în afară de zilele care eram peste 
hotare, am întreprins vizite la Centrul de Plasament ,,Preafericitul 

Iosif”, din or. Chișinău, unde am 70 de copii orfani. 
 

 

 Total  105  de Sfinte  Liturghii oficiate. 

 

 Total 124  deplasări oficiale,  în afara oraşului-catedră, Ungheni. 


