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RAPORT MISIONAR-PASTORAL  

AL PREA SFINŢITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI 

DESFĂŞURAT PE PARCURSUL ANULUI 2019 

 

,,PR EOTU L OR TOD OX  D IN  V EA C U L X X I  –  LEA ,  

EST E P ED A GOGU L P R IN C IPA L ŞI  U N IV ER S A L 

A L C OM U N ITĂ ȚII ” 

 

 

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 2019 
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1. PREOTUL, „PEDAGOGUL PRINCIPAL ŞI UNIVERSAL AL 

COMUNITĂȚII” 

Adevărat „Apostol” al satelor, preotul trebuie să fie un model de iubire 

și jertfelnicie, un exemplu vrednic de urmat pentru păstoriții săi. 

Activitatea pe care o desfășoară el, propovăduirea și pastorația sa, trebuie 

să fie una adaptată și personalizată, având ca scop esenţial întoarcerea 

omului şi a lumii către Dumnezeu. „În activitatea pastorală, recomanda 

părintele Dumitru Stăniloae, trebuie să cauți de ce are trebuință fiecare 

suflet. E necesară o apropiere de fiecare persoană.  

În mare parte, pastorația e individuală. Bogat, sărac, tânăr, bătrân, 

om onorat de societate, sau proscris de toată lumea, de toți trebuie să te 

apropii. Și să știi și să poți să te apropii așa, ca să le câștigi încrederea 

și să-ți spună ce-i frământă acum și ce i-a frământat alte dăți. Iar la 

urmă să cunoști medicamentele și tonicele pentru fiecare boală, pentru 

fiecare șovăire, pentru toate stările de suflet. Să cunoști și drumul pe 

care poți duce un suflet tot mai sus, căci nu numai de bolnavi te 

interesezi, ci și de cei sănătoși, care doresc să înainteze tot mai mult în 

viața cea după Dumnezeu. Să poți face diagnoza fără să greșești și să 

dai rețeta cea potrivită. Ce să recomanzi unuia care nu poate crede, dar 

se frământă să ajungă la credință și să nu devină cu totul indiferent; dar 

unuia care nu poate da viață credinței 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? Și așa mai departe.  
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Un preot trebuie să cunoască bine itinerarul vieții duhovnicești”.1 

Educația pe care o face el nu izvorăște doar din cunoștințele și iscusința 

omenească, ci din cuvântul inspirat și „cu putere multă” al lui Dumnezeu. 

Oamenii, tot mai frământați și mai zbuciumați, caută și așteaptă din 

partea preotului răspunsuri îndreptătoare, mângâietoare și mântuitoare, 

problemelor nu doar de natură religioasă sau spirituală, ci din tot ceea ce 

îi preocupă și are atingere cu viața trupească și sufletească, socială și 

profesională. „Să mergeți în mijlocul poporului nu umiliți, ca oameni de 

puțin folos, ca specialiști ai unor trebuințe exterioare ale lui, ci ca 

conducători care veți sta nu la marginea vieții lui, ci în centru.  

Medicul va fi urmat și ascultat numai în chestiuni de sănătate, 

învățătorul numai în chestiuni de cunoștințe utile pentru viața aceasta, 

voi ca preoți veți fi consultați și ascultați cu seriozitate, cu fior adânc, cu 

sentiment de răspundere, în toate chestiunile vieții, căci toate au și o 

atingere cu mântuirea sufletească, primejduind-o sau ajutând-o. Vă va 

întreba și vă va asculta cu ce stare de suflet trebuie să se comporte față 

de boala lui, cum are să interpreteze cunoștințele ce i se dau în școală, 

cum are să se simtă în stare de bogăție și în stare de sărăcie și, peste tot, 

preotul dă credința pozitivă și tonul sufletesc care-l face pe om să 

folosească în bine tot ce-l învață diferiți sfătuitori și îndrumători 

specialiști pentru viaţa lui în trup”.2  

                                                             
1 Pr. dr. D. Stăniloae, Problema păstoririi sufletești, în „Telegraful Român”, an LXXXII, nr. 3, 13 ian. 1934, pp. 1-2, 

volumul Cultură și duhovnicie. Opere complete, vol. 1. Articole publicate în „Telegraful Român” (1930-1937), 

BASILICA, 2012, pp. 402-403. 
2 Idem, Cuvânt la încheierea anului școlar în Academia Teologică „Andreiană”, în „Telegraful Român”, an 

LXXXVII, nr. 26, 25 iun. 1939, pp. 1-2, în vol. cit., pp. 447-448. 
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Mai mult decât sfetnic în toate problemele de viață ale păstoriților săi, 

preotul le este acestora părinte iubitor și frate, neîncetat preocupat de 

progresul spiritual general. Azi, preotul, trebuie să învioreze la 

maximum înțelesul de Părinte al misiunii sale. Preotul este, totodată, 

„pedagogul principal și universal al satului”.3 Deci să actualizeze în 

raporturile sale cu credincioșii tot ce cuprinde ideea de frate, trecând 

chiar dincolo de ea. Frate la muncă, frate la durere, frate la povară, frate 

la suflet. Dar frate care găsește în sine puterea de a-l ridica pe credincios 

din durere, din necaz, din greutate, adică Părinte. Fratele împarte egal, 

frățește, cu altul bunurile. Părintele se sacrifică pentru copil. ,,Am intrat 

într-o epocă ce va impune preoților să devină mai evanghelici ca 

oricând”.4 În stare de maximă sensibilitate, preotul adună, în rugăciunea 

sa, „cererile și bunele doriri ale păstoriților săi, înălțându-le către 

Tronul Arhiereului Ceresc, chemând coborârea harului și a ajutorului 

dumnezeiesc asupra lumii”.5 

Dintre toate profesiile, preotul are cea mai înaltă chemare, are 

responsabilitatea cea mai mare. Viața sa este cea mai bogată în stări 

sufletești și sentimente; inima sa - cea mai largă și mai generoasă, 

cuprinzând în hotarele ei pe toți semenii săi, fiecare dintre aceștia cu 

bucuriile și necazurile sale, cu izbânzile și ne-deplinătățile personale. 

                                                             
3 Idem, Misiunea preotului, în „Telegraful Român”, an LXXXIV, nr. 25, 14 iun. 1936, p. 1, în vol. cit., p. 846. 
4 Idem, Biserica în noul orizont social, în „Telegraful Român”, an XCII, nr. 97, 19 nov. 1944, p. 1, în volumul Cultură 

și duhovnicie. Opere complete, vol. 3. Articole publicate în „Telegraful Român” (1942-1993), BASILICA, 2012, p. 

639). 

5 Idem, Natura sinodicității, în „Studii Teologice”, anul XXIX (1977), nr. 9-10, pp. 605-616. 
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Într-o astfel de inimă, plină de iubire, preotul trebuie „să-i aibă pe toți 

păstoriții săi la inima sa, cu toate greutățile și ispitele lor, trăind ca ale 

sale toate durerile și luptele lor sufletești, prezentând cererile lor lui 

Dumnezeu cu strigăt și cu durere proprie, cerând lui Dumnezeu să le 

audă și să le împlinească și să-i mângâie și să-i ajute, ca și când ar cere 

acestea pentru sine. Să-i aibă la inima sa, să-i stea la inimă crucea sau 

jertfa pentru ei, să se roage pentru ei, ca pentru «fiii» săi adevărați, ca 

un tată pentru copiii săi. Iar aceasta o va putea face având mereu trează 

conștiința că are sălășluit în sine pe Hristos, ca Arhiereu, care prezintă 

El însuși prin preot cererile parohienilor lui către Tatăl ca strigare și cu 

lacrimi” 6  

Părintele Stăniloae restrânge toate aceste calități necesare preotului 

contemporan la două esențiale, absolut 

necesare: studiul și rugăciunea sau pregătirea și înduhovnicirea: 

„Rugăciunea și studiul sunt cele două forțe cu ajutorul cărora se înalță 

preotul în sferele cele mai apropiate de Dumnezeu. Un preot care se 

roagă mult și care citește mult, în singurătate și împreună cu 

credincioșii, e un preot care-și va îndeplini toată misiunea în mod ideal. 

(...) Rugăciunea e prima, și apoi studiul. Sau studiul fără rugăciune e 

materie rece, inertă și te face și pe tine inert sau cel mult tragic, 

aruncându-te în tot felul de îndoieli. Dar studiul încălzit de focul 

rugăciunii te și bucură, te și luminează mai mult (căci inspirațiile 

rugăciunii înmulțesc înțelegerea dobândită prin studiu) și-ți dă și 

                                                             
6 Idem, Iisus Hristos, arhiereu în veac, în „Studii Teologice”, anul XXXI (1979), nr. 2, p. 231. 
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putere de acțiune”.7 Arătând că drama lumii actuale o constituie criza 

rugăciunii, în sensul diminuării și răcirii dialogului omului cu 

Dumnezeu, părintele profesor constată că această criză religioasă este 

determinată de absența rugăciunii personale, nu ceremoniale, din 

pastorație, astfel încât doar rugăciunea personală stăruitoare va fi 

capabilă să pună în valoare ,,uriașa comoară duhovnicească a sfintelor 

noastre slujbe”.8 

În viața preotului, rugăciunea trebuie să ocupe locul central. 

„Rugăciunea, exclamă părintele Stăniloae, ce mare lucru pentru creștin! 

Dar pentru preot? Un preot care nu se roagă mult nu vădește în 

înfățișarea și în acțiunea lui nimic din duhul preoțesc. Personalitatea de 

preot, farmecul și atracția lui, nu rutina unor gesturi rituale și a unor 

frânturi de Molitvelnic, o formează rugăciunea. Când vom avea o 

preoțime care se roagă mult, vor fi rezolvat virtual toată problema 

religioasă. ,,Preotul care se roagă mult, sincer, intim, cu concentrare, 

poartă cu el oriunde apare, în mod nefățarnic, ceva din Dumnezeu, 

aduce ceva purificator, înălțător în contactul cu oamenii, în 

convorbirile cu ei”.9 La efortul duhovnicesc, de sporire în rugăciune și 

viață îmbunătățită, preotul trebuie să adauge studiu și cercetare, lectură 

și meditație. „Experiența proprie, trebuie luminată, îmbogățită, 

                                                             
7 Pr. Dr. D. Stăniloae, Un mare pas înainte, în „Telegraful Român”, an LXXXIII, nr. 45, 27 oct. 1935, p. 1, în 

Cultură și duhovnicie. Opere complete, vol. 1. Articole publicate în Telegraful Român (1930-1937), BASILICA, 

2012, p. 724). 

8 Idem, Cuvânt la încheierea anului școlar în Academia Teologică „Andreiană”, în „Telegraful Român”, an 

LXXXVII, nr. 26, 25 iun. 1939, pp. 1-2, în vol. cit., pp. 447-448. 
 
9 Idem, Un mare pas înainte, în „Telegraful Român”, an LXXXIII, nr. 45, 27 oct. 1935, p. 1, în vol. cit., p. 723. 
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îndrumată și de multă lectură. Mai mult ca activitatea propovăduitoare, 

pastorația cere lectură continuă. Iar lectura cea mai potrivită aici sunt 

studiile de analiză a sufletului, fie în formă științifică, fie în formă 

literară. Studii de pastorală și memorii de-ale preoților cu 

experiență”.10  

Fiecare profesie are un specific al ei și un obiect distinct al muncii 

sale. Dacă profesorul lucrează cu noțiuni și cunoștințe teoretice, în timp 

ce medicul sau chirurgul lucrează și, implicit, operează diversele forme 

ale bolii și suferinței umane, dar obiectul muncii preotului îl constituie 

înmulțirea și înduhovnicirea rugăciunii sale, capabile să îndemne și să 

determine și pe alții la descoperirea și practicarea ei. De altfel, 

indiferent de nivelul cunoștințelor sale, mai restrânse sau mai largi, 

credincioșii noștri, fie ei chiar și neștiutori de carte, au o intuiție 

deosebită în a deosebi preoții devotați de cei diletanți, slujitori de 

vocație și cu înaltă conștiință preoțească de slujbași care regizează un 

moment sau eveniment religios, indiferent de calitățile vocii și 

dexteritățile intelectuale ale predicii, mimând o viață sfântă, 

desăvârșită.  

În același timp, orice slujitor bisericesc știe că întreaga sa putere îi 

vine din calitățile rugăciunii sale, din dialogul cu Părintele său Ceresc, 

                                                             
10 Idem, Problema păstoririi sufletești, în „Telegraful Român”, an LXXXII, nr. 3, 13 ian. 1934, pp. 1-2, în vol. cit., 

p. 403. 
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Celui Căruia Îi slujește și I-a consacrat viața și sufletul său; din 

alimentarea și adăparea sa din Izvorul cel veșnic - Dumnezeu-Iubire.  

Un astfel de preot, profund conștient de înălțimea vocației sale și de 

exigențele la care este supus, știe că nu poate exista urcuș duhovnicesc 

în viața sa și a ucenicilor săi, în lipsa intensificării rugăciunii personale. 

Chiar și în vremuri precum sunt cele prezente, de explozie informa-

țională, adevăratul părinte duhovnicesc știe că adevăratele răspunsuri, 

harisma „potolirii duhurilor”, nu sunt efect al lărgirii cunoștințelor, ci 

al intensificării și interiorizării rugăciunii sale.  

Lumea contemporană și sufletul tot mai frământat al omului au 

nevoie, parcă mai mult decât oricând de preoți buni, capabili, prin 

cunoștințele lor înalte și printr-o viață duhovnicească ireproșabilă, să 

facă descoperit adevăratul sens al vieții - mântuirea - și să conducă spre 

dobândirea ei.  

Într-o lume tot mai preocupată de cele trupești și de plăcerile 

materiale, trăind într-o ignoranță tot mai mare de cele spirituale, în 

laxism moral și indiferență religioasă, rostul preoților este tot mai mare. 

„Oricât ar fi oamenii de astăzi înstrăinați de Dumnezeu, ei ne vor preoți 

în înțelesul deplin al cuvântului. Atunci îi putem câștiga. Ei așteaptă de 

la noi ceva ce nu le poate da nimeni, și când le dăm aceasta, sufletele 

lor se încălzesc”.11 Biserica are nevoie și ea, în astfel de vremuri, de o 

                                                             
11 Idem. La începutul anului în Academia Teologică Andreiană, în „Telegraful Român”, an LXXXV, nr. 37, 12 

sept. 1937, p. 1, în vol. cit., p. 116. 

 



Raport Misionar-Pastoral al Preasfinţitului PETRU,  

Episcop de Ungheni și Nisporeni desfăşurat pe parcursul anului 2019 

____________________________________________________ 

9 
 

preoțime de elită, atât din punct de vedere intelectual, dar mai ales 

moral, conștientă de rolul ei formator; jertfelnică și apropiată de 

problemele lumii și ale omului contemporan, o preoție profund pătrunsă 

de instituirea ei divină, de sublimitatea harului primit, prin hirotonie, și 

preocupată de a-l pune în lucrare, „cu timp și fără timp”. 

2. Formalismul preotului -  o formă de secularizare din 

interior 

Formalismul este adevăratul cancer al Bisericii, al slujirii şi al 

slujitorilor. Formalismul este o formă de secularizare din 

interior căreia, din păcate, nu îi acordăm importanţa cuvenită. Indiciul 

prin care ne putem da seama că suntem bolnavi de formalism, că punem 

un accent exagerat pe ceea ce ţine de învelişul exterior al actului 

credinţei este, aşa cum spune Domnul Hristos, că lăsăm deoparte 

dreptatea şi dragostea lui Dumnezeu. Să nu ne iluzionăm că noi, 

slujitorii Lui, nu putem deveni pasibili de acest păcat al formalismului. 

Putem să evităm acest păcat dacă căutăm dreptatea lui Dumnezeu, adică 

dacă vom căuta să înțelegem care este voia lui Dumnezeu cu fiecare 

dintre noi. Noi înșine să fim cei care ne împărtășim din adevărata 

dragoste a lui Dumnezeu, cea care nu ne abandonează niciodată, nici 

măcar atunci când noi Îl abandonăm sau Îl calomniem.  

Formalismul omoară credința și asfixiază experiența comuniunii cu 

Dumnezeu. El Îl poate ucide pe Dumnezeu din sufletul nostru. 

Dreptatea nu are nimic de-a face cu spiritul justiţiar, cu spiritul de a 

căuta, în orice situaţie, să demonstrezi că tu deţii absolut adevărul.  
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Din punct de vedere spiritual, dreptatea înseamnă să cauţi să 

împlineşti voia Domnului. Toată istoria biblică, profeţii Vechiului 

Testament, însuşi Hristos ne spun că dreptatea lui Dumnezeu coincide 

cu împlinirea voii Lui. În momentul în care noi nu suntem suficient de 

sensibili și nu reuşim să devenim, fiecare în parte, un vas al împlinirii 

voii lui Dumnezeu, începem să devenim formalişti. Punem accent pe 

ceea ce este exterior credinţei şi nu ne interesează schimbarea interioară 

a omului, cea care poate să genereze şi o raportare corectă la învelişul 

exterior al credinţei.  

Noi nu înțelegem dragostea lui Dumnezeu așa cum El însuși ne-a 

descoperit-o pe Cruce. Noi avem o percepție foarte omenească despre 

dragostea lui Dumnezeu și de aceea nu ne și asumăm dragostea Lui în 

viața noastră.  

Chiar noi, slujitorii Lui, nu reușim să transmitem, să împărtășim cu 

adevărat și în chip fidel, cum ne iubește Dumnezeu pe fiecare în parte. 

Dumnezeu ne iubește așa cum noi L-am descoperit pe Cruce. Hristos, 

pe Cruce, ne descoperă și ne împărtășește ce înseamnă dragostea cea 

mai minunată. El ne iubește tocmai atunci când noi, omenește vorbind, 

după logica noastră îngustă și strâmtă, nu meritam să fim iubiți. Ce a 

primit Hristos, când a fost pe Cruce, din partea celor ce au fost prezenţi 

la acest moment cutremurător din istora umanităţii, când omul, în 

mândria şi luciferismul lui, credea că Îl poate omorî pe Dumnezeu? A 

primit nimicul urii! Scuipat, calomnii, batjocură! Hristos nu a acţionat 

aşa cum acţionăm noi atunci când suntem jigniți, calomniați, disprețuiți. 
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Noi îi lepădăm pe cei pe care spunem că îi iubim.  Renunțăm foarte ușor 

la ei. Domnul Hristos nu a renunțat. Aceasta înseamnă dragostea lui 

Dumnezeu. Această dragoste nu ne părăsește, nu ne abandonează, mai 

ales atunci când, omenește vorbind, merităm să fim abandonați. 

Dragostea lui Dumnezeu nu înseamnă sentimentalism! Această 

dragoste înseamnă să activezi în celălalt potențialități de care nici el nu 

este conștient. Dragostea noastră să fie capabilă să învieze pe cineva din 

moartea spirituală. Acest lucru nu ne scutește în a fi fermi de a mărturisi 

cu delicatețe și inteligență credința noastră. 

   Noi, cei care suntem ucenicii lui Hristos, trebuie să ne gândim 

întotdeauna să nu pierdem sufletele oamenilor, ci să le câștigăm. Să îi 

determinăm să se angajeze în procesul acesta de îndumnezeire, de 

mântuire, adică în procesul de regăsire a lui Dumnezeu în inima lor, în 

procesul de regăsire a comuniunii pierdute în urma acestei distanțări 

de Dumnezeu. Este cea mai grea lucrare, căci este foarte simplu să 

arunci cu o piatră în cineva, este foarte simplu să îl pui la punct, să îi 

reproșezi că nu este pe o cale dreaptă. Este mai la îndemână această 

atitudine, în comparație cu a te angaja la acest „travaliu – Muncă grea 

și istovitoare” de a-l determina pe celălat să descopere frumusețea 

viețuirii întru Hristos. Am folosit termenul „travaliu” pentru că însuși 

Apostolul Pavel ne spune că toată lucrarea lui de propovăduire, de 

apropiere a oamenilor de Hristos, este aidoma cu travaliul, cu ceea ce 

trăiește femeia înainte de a aduce pe lume un copil. Chiar folosește 

această sintagmă. Durerea de a-i apropia pe oameni de Hristos este 
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echivalentă cu durerea nașterii unui copil în această lume. Așa grăia 

Sfântul Apostol Pavel, cel care se făcea tuturor toate, ca pe toți să-i 

câștige, ca pe toți să-i aducă la mântuire, la Hristos. În cuvintele 

marelui istoric Steven Runciman: „Preotul de parohie, atunci ca și 

acum, în Biserica Ortodoxă, era un om simplu, care se deosebea de 

parohienii săi doar prin faptul că era un pic mai educat, fiind instruit 

și hirotonit în vederea săvârșirii Sfintelor Taine. Trebuia să fie 

căsătorit, putând continua să fie preot după moartea soției sale. Nu se 

putea aștepta niciodată la avansare. În orașe, bisericile mai mari și mai 

frumoase erau în mod obișnuit arondate mănăstirilor care le asigurau 

preotul slujitor. Marile catedrale, „Sfânta Sofia“ și „Sfinții Apostoli“, 

par să fi avut câțiva preoți de mir, dar în principal slujeau în ele preoții 

curții patriarhale, oameni care depuseseră voturile monahale și care 

nu mai țineau de mult timp de o mănăstire. Așadar, preotul era un om 

simplu, dar cu o trăire adesea profundă. În tăcerea sa răsuna glasul 

iubirii de Dumnezeu și de aproapele. În rugăciunile liturgice, poate 

uneori stâlcite de o pronunție defectuoasă, pentru că nu toți aveau parte 

de o educație prea îndelungată, sau cântările intonate puțin eronat din 

punctul de vedere al alcătuirii lor, străbătea însă smerenia subtilă a 

conlucrării cu Dumnezeu, a unirii sufletești cu harul Său. În micile 

activități gospodărești, în special în sate, preotul era asemenea tuturor: 

muncea împreună cu sătenii, mânca alături de ei, trăia bucuriile și 

tristețile lor. Iar în viața aceasta pământească aproape înveșnicită 

nimic nu părea să tulbure pacea și liniștea atât la nivel social, cât și la 
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nivel liturgic. Preotul și credincioșii săi erau, așa cum spune Sfânta 

Liturghie, „o gură și o inimă”.12  

Trăim un paradox: dispunem de foarte multe facilități, din toate 

punctele de vedere, comunicăm mult mai ușor, ne folosim de tot ceea 

ce ne oferă tehnologia în casele noastre. În ciuda acestor facilități și 

beneficii pe care ni le oferă tehnica, noi tot suntem oameni obosiți. 

Nu mai reușim să găsim timpul de care să ne bucurăm, pentru sufletul 

nostru. Explicația o putem intui: în primul rând este dezordinea din noi 

înșine. În general, avem tendința de a da vina pe factori externi: că 

trăim într-o lume rapidă, că timpul este mult mai comprimat. Găsim 

nenumărate motive externe. Întotdeauna externe!  Aproape 

niciodată nu reușim să intrăm în noi înșine și să vedem dacă nu 

cumva acolo este disfuncționalitatea, dacă nu cumva suntem într-o 

stare de avarie spirituală și poate avem nevoie de „revizie tehnică 

sufletească”. Cred că aici este sursa tuturor neliniștilor cu care ne 

confruntăm și care generează în sufletul nostru o stare de 

oboseală. Oboseala psihică atrage după sine o stare de surescitare, 

de nervozitate perpetuă. Nu mai avem răbdare, iar fără răbdare, nu 

mai avem limpezimea minții care să ne ajute să luăm deciziile cele 

mai înțelepte pentru înfrumusețarea sufletului și a calității  vieții 

spirituale. 

  

                                                             
12 Steven Runciman, Teocrația bizantină, trad. și studiu introductiv Vasile Adrian Carabă, București, Ed. Nemira, 

2012, p. 126 
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3. AND – ul spiritual al preotului noului veac. 

   Pentru o mai clară argumentare, vă mai propun doar câteva 

exemple, foarte succinte, pentru că: noi, Biserica, nu putem fi absenți 

de la ceea ce se întâmplă în lumea de astăzi. Putem să vorbim 

excelent despre Evanghelie, despre pasajele pe care le avem și care sunt 

atât de minunate și de profunde, dar dacă nu reușim să facem racorduri, 

să facem o plonjare în contemporaneitate, atunci ne dovedim a fi niște 

predicatori foarte slabi, care ne-am încuiat undeva într-o zonă a 

trecutului, vorbim excelent despre ceea ce a fost în trecut, fără să avem 

un liant cu ceea ce se întâmplă sub ochii noștri, arătându-ne astfel 

incapabili să citim semnele vremii. 

  Preotul trebuie să inspire respect, nu pentru sine cât pentru 

Biserică.  

  Preotul ortodox al mileniului trei, asemenea superiorilor ar 

trebui să predea credința ca un părinte, ca un academician, cu talent și 

vocative, să educe cu metode deopotrivă tradiționale, dar și de ultimă 

oră, să fie implicat, dinamic, atent la detalii. Un psiholog fin, care să 

dicearnă cu profisionalism și să ierte în numele Domnului. 

  Să fie un preot luminos, care îl pune pe celălalt înaintea sa. 

Un preot de pateric urban. Să fie cel care ascultă într-o lume în care 

nimeni nu mai aude pe nimeni. 

  Ce înseamnă a fi preot bun? Nici sfânt de sinaxar, nici ritor 

iscusit, nici doctor în teologie, nici ,,mare duhovnic”, nici văzător cu 

duhul, nici filantro ambulant – nimic din toate acestea. Sau, dacă vreți, 
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acestea se pot adăuga într-un echilibru al maturității, în chip fericit, la 

calitatea de căpătâi pe care un preot este obligatoriu să o poarte în 

instrumentarul lui professional: BUNĂTATEA. 

  Oamenii de astăzi au nevoie de un confesor care să îi 

înțeleagă, să îi privească cu empatie și să le sugereze direcții fără să le 

impună cu rigoritate soluții și fără a folosi arsenalul cuvintelor de lemn 

și fraze tocite. 

  Trei direcții de acțiune pastorale pot reconverti alegerile 

nehotărâte într-o credință statornică: 

1. Ieșirea din beția statisticilo covârșitor de ortodoxe ca număr; 

2. Ieșirea dintre ziduri spre întâmpinarea celor care nu mai sunt 

în Biserică; 

3. Reajustarea distanței empatice și geografice dintre preot și parohia în 

care slujește.  

  Între preotul din fața Sfintei Mese și cel confruntat cu viața cotidiană îmi 

doresc o veritabilă armonizare. Pe temelia vocației și deci a iubirii, două posturi 

ale condiției de preot devin de mare folos în vremurile noastre tulburi: calitatea 

de predicator și ce-a de duhovnic. Aceste două platforme de comuniune, 

cunoaștere și libertate sunt instrumente majore pe care preotul anilor viitori mi-aș 

dori să le exploateze cât mai inteligent.  

    Preotul mileniul trei este oglinda societății. 13   În centrul vieţii noastre 

trebuie să fie Hristos. Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce am putut să 

facem în anul ce a trecut. Întotdeauna se poate şi mai mult şi mai bine. Ne-am 

străduit, pe cât ne-a stat în putinţă, să fim de folos celor din jur, să rămânem fideli 

misiunii pentru care suntem chemaţi. 

                                                             
13 ... Preotul Ortodox în veacul XXI –schițe pentru un portret. Edit. Lumea Credinței, București – 2019.  
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SITUAŢIA ADMINISTRATIVĂ 

DATE  STATISTICE  EPISCOPIA DE UNGHENI ŞI NISPORENI,  

2019 MISIUNE LITURGIC-PASTORALĂ 

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 40 de preoţi, 2 

slujitori 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 2 diaconi.  

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

slujesc 45 de preoţi, 1 ieromonah, 1 ierodiacon 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 

 160 DE PAROHII  

 Actualmente, în total în Episcopia de Ungheni și Nisporeni sunt 159 de 

slujitori în parohii dintre care 6 slujitori în san. 

În mănăstirile din cuprinsul Eparhiei sunt 10 Slujitori de mir și 26 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 22 sunt în construcţie:  

 r-nul. Ungheni – 9 

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

Făcătoare de Minuni de la Hîrbovăţ”- nivelul doi, ferestre nivelul 3 

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

fundament 

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

4. s. Drujba ,,Sf. M. Mc. Dumitru”, paraclis temporar, ridicați pereții 

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”; ridicată, pus geamuri 

 

 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. s. 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 

3. s. Horojeşti, „Sf. Irh. Grigore”                                 -   acoperită                  

4. s. Oneşti, „Sf. M. Mc. Dumitru”                               -  variantă albă 

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

6. s. Horodca, ,,Icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni din Kazani” –                   

                                                                                            primul nivel 
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Episcopia de Ungheni şi Nisporeni are sub jurisdicţia sa canonică 12 

așezăminte monahicești, trei de monahi și opt 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  două schituri:  

 Schitul cu hramul ,,Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, al Mănăstirii Frumoasa, 

raionul Călăraşi; 

 Schitul ,,Icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni ,,Potolește întristarea 

mea””, or. Ungheni 

În anul acesta, în cuprinsul Episcopiei, s-a înființat un așezământ monahal nou, și 

anume Schitul ,,Icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni Potolește Întristarea 

mea”. Adresa: mun. Ungheni, sect. Dănuțeni. 

În funcția de stareță a schitului ,,Icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni 

,,Potolește întristările noastre””, din mun. Ungheni, sect. Dănuțeni, este numită 

Egumena ARSENIA (Bordeniuc), fostă stareță a mănăstirii Japca. Numirea în 

calitatea ei de stareță a schitului, a fost aprobată de către Sinodul Bisericii Ortodoxe 

din Moldova, proces-verbal NR. 001 din 21 octombrie 2019. 
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În toate aceste 12 aşezăminte monahale, toate cu viaţă de obşte, dintre care 3 de 

monahi şi 7 de monahii şi 2 schituri de monahii, avem un număr total de 255 vieţuitori, 

dintre care 26 călugări în san.  

Toate aceste aşezăminte monahale au viaţă de obşte şi încorporează în 

comunităţile sale: 10 arhimadriţi, 7 egumene şi un egumen, 12 ieromonahi, 2 

arhidiaconi, 3 ierodiaconi, 7 schimonahii, 13 monahi şi 74 de monahii, 56 de rasofori 

şi 80 de ascultători.  

Deasemenea în așezămintele monahale avem 4 protoierei mitrofori, 2 protoierei, 

2 protodiacon, 2 diaconi slujitori. 

Hirotonii – chemare și responsabilitate, 2019 

Diaconi: 

1. Diacon Pancratie ȚĂRUȘ 

 

Ierodiaconi: 

1. Ierodiacon SERAFIM (Serghei Dediu) 

 

2. Numiri și destituiri  

Mișcarea de personal 

    În ceea ce priveşte mişcarea de personal, în cursul anului 2019, din cadrul 

episcopiei au plecat 1 slujitor: 

 Ierodiacon VARAHIIL (Gușevatîi) 

În cursul anului 2019, în cadrul episcopiei au venit 4 slujitori: 

 Diacon Iosif POPOVICI 

 Ieromonah DAMIAN (Vatamaniuc) 

 Ierodiacon  DOSOFTEI (Moșneguțu) 

 Preot Sava BÎRLIGA 
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Numiri, eliberări, transferuri slujitori din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și 

Nisporeni. 

Preotul Iosif POPOVICI a fost numit, apoi eliberat, din funcția de paroh al 

bisericii ,,Icoana Maicii Domnului din Kazan”, din s. Horodca, r. Hîncești și numit 

în funcția de paroh al bisericii ,,Sf. M. Mc. Gheorghe”, din s. Dancu, r. Hîncești. 

Protoiereu Eugen NEDERIȚĂ a fost eliberat din funcția de paroh al bisericii 

,,Sf. M. Mc. Gheorghe”, din s. Dancu, r. Hîncești. 

Preotul Constantin CRIVOI a fost eliberat din funcția de paroh al bisericii ,,Sf. 

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

Ieromonah DAMIAN (Vatamaniuc) a fost numit în funcția de paroh al bisericii 

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

Preot Nicolae CARCHILAN a fost numit responsabil pentru creștinii din s. 

Vărzărești și Șendreni (la cererea credincioșilor), r. Nisporeni. 

Preot Sava BÎRLIGA a fost numit în funcția de paroh al bisericii ,,Nașterea 

Maicii Domnului”, din mun. Ungheni, cartierul Ungheni-Deal. 

Protoiereu Andrian LUPU a fost eliberat din funcția de cleric al catedralei 

episcopale ,,Sf. Bin. Cnz. Alexandru Nevschi” și numit în funcția de paroh al 

bisericii Sf. Gheorghe or. Cornesti; 

Ierodiacon  DOSOFTEI (Moșneguțu) a fost numit în funcția de cleric al 

mănăstirii ,,Adormirea Maicii Domnului” din s. Hîrbovăț, r. Călărași. 

Ieromonah VARAHIIL (Gușevatîi), a fost eliberat din funcţia de cleric al 

mănăstirii ,,Icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni ,,Bucuria Tuturor 

Scîrbiților””, din  s. Veverița, r. Ungheni. 

Egumena ARSENIA (Bordeniuc) a fost numită în funcția de stareță a schitului 

,,Icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni ,,Potolește întristările noastre””, din 

mun. Ungheni, sect. Dănuțeni,  aprobată de către Sinodul Bisericii Ortodoxe din 

Moldova, proces-verbal NR. 001 din 21 octombrie 2019. 

Arhimandrit PAFNUTIE  (Popa) a fost eliberat din funcția de membru al 

Comisiei Sinodale pentru Probleme Morale și Sociale, ca reprezentant al Episcopiei 

de Ungheni și Nisporeni. Au fost numiți în această funcție Protoiereul Ștefan 

RÂMBU și Protoiereul Petru CIOBANU. 
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Disciplina clerului 

   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: 

Ierodiacon LUCA (Sîrbu), 

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, pentru nedisciplină și atîrnare neserioasă față de Sfintele 

Slujbe, conform Sfintelor Canoane Bisericeşti:  

CANONUL 51 a Sfîntului Vasile cel Mare (neascultare și pedeapsă, căderi 

din slujbe): 

,,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 (neascultarea de Ierarhia bisericescă și 

de stareț):   

,,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 

administrativã si disciplinarã a mânãstirilor deasemenea spune că: 
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- 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 respect 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 

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, avînd în vedere raportul 

Arhimandritului SPIRIDON (Jalbă) starețul mănăstirii ,,Icoana Maicii Domnului 

,,Bucuria Tuturor Scîrbiților””, din s. Veverița, r. Ungheni, sunteţi oprit de a săvârşi 

cele sfinte, începînd cu data de 10 septembrie, 2019, pînă la aducere de pocăință 

sinceră. 

NERESTABILIT. 

 

Ieromonah ISIDOR (Cernavca), 

 

clericul mănăstirii ,,Adormirea Maicii Domnului”, din s. Hîrbovăț, r. 

Călărași,  oprit de a săvârşi cele sfinte, din data de 21 iunie, 2018. 

NERESTABILIT. 

 

Ieromonahul VARAHIIL (Gușevatîi), 

clericul mănăstirii ,,Icoana Maicii Domnului ,,Bucuria Tuturor 

Scîrbiților””, din s. Veverița, r. Ungheni,  oprit de a săvârşi cele sfinte, din  

data de 15 martie 2018 pînă la aducere de pocăință sinceră. 

RESTABILIT în data de  06 martie 2019. 

 

De asemenea avem 2 slujitori, care au făcut parte din cuprinsul Episcopiei de 

Ungheni și Nisporeni, opriți de a sluji cele sfinte și nu au fost restabiliți: 



Raport Misionar-Pastoral al Preasfinţitului PETRU,  

Episcop de Ungheni și Nisporeni desfăşurat pe parcursul anului 2019 

____________________________________________________ 

23 
 

 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;  

 

MISIUNE. 

SLUJBE ARHIEREŞTI, ȘEDINȚE ȘI VIZITE PASTORAL-MISIONARE 

   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. 

 

Liturghii în cadrul Eparhiei: 

 

 În protopiatul Ungheni am oficiat 5 Sfinte Liturghii: 

 

1. 30 aprilie 2019. Biserica ,,Sf. Mucenic Gheorghe” din cartierul Berești, 

Ungheni. Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie din a treia zi de Învierea Domnului. 

2. 09 iunie 2019. Parohia  ,,Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Măgurele; 

3. 11 septembrie 2019. Parohia „Sf. Ioan Botezătorul” din satul Pîrlița. Liturghie 

Arhierească în cinstea Hramului bisericii. 
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4. 21 septembrie 2019. Parohia ,,Naşterea Maicii Domnului” din comuna 

Sculeni. Liturghie Arhierească în cinstea Hramului bisericii. 

5. 18 august 2019. Parohia ,,Sf. M. Mc. Dumitru”, s. Drujba. Punerea pietrei de 

temelie a bisericii „Sf. M. Mc. Dimitrie” și Sfînta Liturghie 

 

 În protopiatul Călărași am avut 3 Sfînte Liturghii: 

 

1. 08 august 2019. Parohia ,,Cuv. Parascheva” din satul Nișcani. Sfânta 

Liturghie și Prohodul nou-adormitei Xenia, mama parohului bisericii, Protoiereului 

Boris STRATAN. 

2. 14 septembrie 2019. Parohia „Sf. M. Mc. Dumitru” din satul Tuzara. 

Sfințirea Sfîntului Prestol și Sfînta Liturghie. 

3. 19 octombrie 2019. Parohia „Sf. Ierarh Nicolae” din satul Păulești. 

Liturghie Arhierească și resfințirea bisericii. 

 

 

 În protopiatul Hâncești am oficiat 3 Sfinte Liturghii: 

 

1. 16 februarie 2019. Parohia „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul 

Logănești. Sfînta Liturghie și Sfințirea Bisericii 

2. 15 septembrie 2019. Parohia ,,Icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni 

din or. Kazani”, s. Horodca. Sfințirea Prestolului, Sfînta Liturghie și Taina Hirotonie 

în treapta de Ierodiacon. 

3. 14 octombrie 2019. Parohia “Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul 

Obileni, raionul Hîncești. Liturghie Arhierească în cinstea Hramului Bisericii. 

 

Total 11 liturghii în cuprinsul Eparhiei. 

 

 

Ședințe a Sinodului BOM 

19 aprilie 2019. Palatul Mitropolitan Chișinău. 

21 octombrie 2019. Palatul Mitropolitan Chișinău. 
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Ședințe a Sinodului Comisiei Sinodale de canonizare BORu 

22 februarie 2019. Universitatea Ortodox-Umanistă „Sfîntul Patriarh Tihon” 

din Moscova. Ședinţa Comisiei Sinodale a Bisericii Ortodoxe Ruse pentru 

canonizarea sfinţilor. 

3 octombrie 2019. Universitatea Ortodox-Umanistă „Sfîntul Patriarh Tihon” din 

Moscova. Ședinţa Comisiei Sinodale a Bisericii Ortodoxe Ruse pentru canonizarea 

sfinţilor. 

 

Ședințe a Comisiei de canonizare a BOM 

13 iunie 2019. Centrul Eparhial din municipiul Ungheni. Şedinţa Comisiei 

pentru canonizarea sfinţilor din Moldova. 

01 martie 2019. Centrul Eparhial din municipiul Ungheni. Ca președinte al 

Comisiei Sinodale petru canonizarea sfinților Bisericii Ortodoxe din Moldova am 

avut o întâlnirea cu Egumena ELIZABETA (Vasilache), stareța mănăstirii ,,Sf. 

Ap. Petru și Pavel” din orașul Bender, secretarul Comisiei Eparhiei de Tiraspol și 

Dubăsari pentru canonizarea sfinților. 

 

Altele: 

27 ianuarie 2019. Catedrala Patriarhală „Hristos Mîntuitorul” din or. Moscova. 

Liturghia din Duminica a XXXV-a după Rusalii, oficiată de Sanctitatea 

Sa, Preafericitul KIRIL, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, împreună cu 

soborul Ierarhilor, în Catedrala Patriarhală „Hristos Mîntuitorul” din orașul 

Moscova. 

28 ianuarie 2019. Catedrala Patriarhală „Hristos Mîntuitorul” din or. Moscova . 

Cu prilejul celei de-a XXVII-a Lecturi internaționale educative în cinstea Nașterii 

Domnului, a luat parte la Conferința „Tineretul: Libertatea și Responsabilitatea”. 

29 ianuarie 2019. Catedrala Patriarhală „Hristos Mîntuitorul” din or. Moscova . 

Conferința „Proslăvirea și Cinstirea Sfinților”. 

31 ianuarie 2019. Palatul de Stat din Kremlin. Preasfințitul PETRU, Episcop de 

Ungheni și Nisporeni a luat parte la festivitățile prilejuite de aniversarea  a 10 ani de 
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la întronizarea Preafericitului KIRIL în calitate de Patriarh al Moscovei și al Întregii 

Rusii 

1 februarie 2019. Catedrala Patriarhală „Hristos Mîntuitorul”. Sfînta şi 

Dumnezeiasca Liturghie prilejuită de cea de a X-a aniversare de la întronizarea 

Preafericitului Patriarh KIRIL în calitate de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse. 

26 aprilie 2019. Or. Nisporeni. Drumul Crucii. 

29 aprilie 2019. Catedrala Mitropolitană „Naşterea Domnului” din municipiul 

Chişinău. Liturghie. 

12 mai 2019. Or. Nisporeni.  Expoziția ”Mîinile Mamei” și Festivalul Cîntecului 

Pascal ”Hristos a Înviat”. 

18 mai 2019. Or. Chișinău. Marșul Familiei.  

9 iulie 2019. Schitul „Acoperămîntul Maicii Domnului” din s. Marinovka, 

regiunea Odessa, Ucraina. Sfânta Liturghie 

21 iulie 2019. Catedrala Mitropolitană „Naşterea Domnului” din municipiul 

Chişinău. Liua împlinirii a 30 ani de Arhipăstor a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe 

din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit VLADIMIR, Liturghie praznicală. 

4 august 2019. Mănăstirii "Nașterea Domnului" din satul Zăbriceni, raionul 

Edineț. Liturghie Praznicală cu ocazia împlinirii a 20 ani de la deschiderea a 

Mănăstirii 

29 august 2019. Centrul de Plasament ”Preafericitul Iosif” din or. Chișinău. 

65 de copii care au fost asigurați cu ghiozdane, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite 

școlare și tot necesarul de care trebuie să dispună un copil. Acțiune anuală. 

20 octombrie 2019. Centrului Ortodox „Sfântului Ioan Teologul” satul Răciula, 

raionul Călărași . Vizită împreună cu Stareții și Starețele mănăstirilor din cuprinsul 

episcopiei de Ungheni și Nisporeni au vizitat la Expoziția permanentă „Sfinții 

Închisorilor Comuniste” – unica din Republica Moldova. 

31 octombrie 2019. Mun. Ungheni. Liturghie și Conferință dedicată Tinerilor 

Ortodocși din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni. 

 

Total: 
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 66 Liturghii în catedrala episcopală ,,Sf. Bin. Cneaz Alexandru 

Nevschi”, din or. Ungheni. 

 11 Liturghii în protopiatele Episcopiei.  (Ungheni -5; Nisporeni-0; 

Călărași-3; Hîncești-3) 

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

mănăstirilor eparhiei. 

 11 Liturghii în afara eparhiei. 

 

 36 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. 

 

 53 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 săptămânii, 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. AlexandruNevski” din or. Ungheni. 

 În fiecarezi de Luni a săptămânii, în afară de zilele care eram peste 

hotare, am întreprins vizite la Centrul de Plasament ,,Preafericitul Iosif”, din 

or. Chișinău, str. Onisifor Ghibu, 4/2, unde am 70 de copii orfani. 

 

 

 Total 90  de Sfinte Liturghii oficiate. 

 

 În Sfînta Catedrală enumăr 140 de vizite liturgice, ceea ce arată că am 

partcipat la vecerniile din ajunul Sfintelor Liturghii. 

 În afara oraşului-catedră, Ungheni, am 89 de deplasări oficiale,   

Un tabel detăilat cu toate destinațiile și scopurile pastoral-liturgice, este 

prezentat la sfârșitul raportului. 
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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 Leontie LILICU, este decorat cu dreptul de a sluji Sfânta 

Liturghie cu Ușile Împărătești deschise până la ,,Tatăl Nostru” 

2. Protoiereu Vitalie COZARI, este decorat cu dreptul de a sluji Sfânta 

Liturghie cu Ușile Împărătești deschise până la ,,Tatăl Nostru” 

3. Ieromonahul  SILUAN (Telechi),  este decorat cu dreptul de a sluji Sfînta 

Liturghie cu Ușile Împărătești deschise pînă la rugăciunea ,,Tatăl Nostru” și 

este ridicat la rangul de ARHIMANDRIT, cu dreptul de a purta MITRĂ 

4. Protoiereul Mihail BARBALAT, este decorat cu dreptul de a sluji Sfânta 

Liturghie cu Ușile Împărătești deschise până la ,,Tatăl Nostru” 

5. Protoiereul Simion CULEAC, este decorat cu dreptul de a sluji Sfânta 

Liturghie cu Ușile Împărătești deschise până la ,,Tatăl Nostru” 

6. Protoiereul Ilie VASILICĂ, este decorat cu dreptul de a sluji Sfînta 

Liturghie cu Ușile Împărătești deschise pînă la ,,Tatăl Nostru” 

7. Protoiereul Rodion VELENCIUC, este decorat cu dreptul de a sluji Sfînta 

Liturghie cu Ușile Împărătești deschise pînă la ,,Tatăl Nostru” 

8. Protoiereul Gheorghe VOITCOV, este decorat cu dreptul de a sluji Sfânta 

Liturghie cu Ușile Împărătești deschise pînă la ,,Heruvic” 

9. Protoiereul Ioan BEREGOI, este decorat cu dreptul de a sluji Sfânta 

Liturghie cu Ușile Împărătești deschise până la ,,Heruvic” 

10. Protoiereul Ioan BORȘ, este decorat cu dreptul de a sluji Sfînta 

Liturghie cu Ușile Împărătești deschise pînă la ,,Heruvic 

11. Protoiereul Veceslav CIUBOTĂREANU, este decorat cu dreptul  de 

a sluji Sfînta Liturghie cu Ușile Împărătești deschise pînă la ,,Heruvic” 

12. Protoiereul Leontie LILICU, este decorat cu dreptul de a sluji 

Sfânta Liturghie cu Ușile Împărătești deschise până la ,,Heruvic” 

13. Protoiereul Serghei MIZIN, este decorat cu dreptul de a sluji Sfînta 

Liturghie cu Ușile Împărătești deschise pînă la ,,Heruvic” 

14. Ieromonahul SILUAN (Telechi), este decorat cu dreptul de a sluji 

Sfânta Liturghie cu Ușile Împărătești deschise până la ,,Heruvic” 

15. Protoiereul Petru RAȚĂ, este decorat cu dreptul de a sluji Sfînta 

Liturghie cu Ușile Împărătești deschise pînă la ,,Heruvic” 

16. Protoiereul Andrei URSOI, este decorat cu dreptul de a sluji Sfînta 

Liturghie cu Ușile Împărătești deschise pînă la ,,Heruvic” 
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17. Protoiereul Bartolomeu TURTUREANU, este decorat cu dreptul 

de a sluji Sfânta Liturghie cu Ușile Împărătești deschise până la ,,Heruvic” 

18. Protoiereul Eugen URSU, este decorat cu dreptul de a sluji Sfînta 

Liturghie cu Ușile Împărătești deschise pînă la ,,Heruvic” 

19. Protoiereul Vasile BORȘ, este decorat cu dreptul de a purta Cruce 

cu Pietre Scumpe 

20. Protoiereul Ștefan RÎMBU, este decorat cu dreptul de a purta 

CRUCE CU PIETRE SCUMPE 

21. Protoiereul Petru CREȚU, este decorat cu dreptul de a purta Cruce 

cu Pietre Scumpe 

22. Protoiereul Rodion DASCĂL, este decorat cu dreptul de a purta 

Cruce cu Pietre Scumpe 

23. Protoiereul Ghenadie GHERGHELIGIU, este decorat cu dreptul de 

a purta Cruce cu Pietre Scumpe 

24. Protoiereul Nicolai BOIAN, este decorat cu dreptul de a purta 

PALIȚĂ 

25. Protoiereul Dumitru RANGA, este decorat cu dreptul de a purta 

PALIȚĂ 

26. Preotul Gheorghe VACARAȘ, este decorat cu dreptul de a purta 

PALIȚĂ 

27. Protoiereul Leonid ȚUGULEA, este decorat cu dreptul de a purta 

PALIȚĂ 

28. Preotul Veceslav BUDEI, este decorat cu dreptul de a purta PALIȚĂ 

29. Preotul Gheorghe ROTARU, este decorat cu dreptul de a purta 

PALIȚĂ 

30. Preotul Nicolai CANTEMIR, este decorat cu dreptul de a purta 

PALIȚĂ 

31. Protoiereul Ghenadie GHERGHELIJIU, este decorat cu dreptul de 

a purta PALIȚĂ 

32. Protoiereul Adrian LUPU, este decorat cu dreptul de a purta 

PALIȚĂ 

33. Preotul Valeriu IVASIUC, este decorat cu dreptul de a purta 

PALIȚĂ 

34. Protoiereul Emilian MIHAILIUC, este decorat cu dreptul de a purta 

PALIȚĂ 

35. Preotul Nicolae MUTU, este ridicat la treapta de PROTOIEREU 
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MISIUNE. SLUJBE ARHIEREŞTI, ȘEDINȚE ȘI VIZITE PASTORAL-

MISIONARE 

Agenda anului 2019, a Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni. 

 

 

 

 

 

 

Catedrala 

Episcopală „Sf. 

Bnc. Cnz. M. 

Alexandru 

Nevski” mun. 

Ungheni 

Data Prilejul 

(Liturghie, priveghere sau acatist) 

2 ianuarie 2019 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la Hîrbovăț 

5 ianuarie 2019 Slujba Privegherii, sîmbătă seara 

6 ianuarie 2019 Ajunul Naşterii Domnului și Duminica 

înaintea Nașterii Domnului. 

Liturghie Arhierească 

6 ianuarie 2019 Slujba Privegherii în cinstea Naşterii 

Domnului 

7 ianuarie 2019 Nașterea Domnului. Liturghie Arhierească 

12 ianuarie 2019 Slujba Privegherii din ajunul Duminicii după 

Nașterea Domnului 

13 ianuarie 2019 Duminica după Nașterea Domnului, 

Liturghie Arhierească 

13 ianuarie 2019 Slujba Privegherii din alujul Tăierii-Împrejur 

după trup a Domnului şi prăznuirea Sfântului 

Vasile cel Mare 

14 ianuarie 2019 Tăierea-Împrejur după trup a Domnului şi 

prăznuirea Sfântului Vasile cel Mare, Liturghie 

Arhierească 

16 ianuarie 2019 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la Hîrbovăț 

18 ianuarie 2019 Ajunul Bobotezei, Liturghie Arhierească și 

Agheazma Mare 

18 ianuarie 2019 Slujba Privegherii din alujul Botezului 

Domnului nostru Iisus Hristos 

19 ianuarie 2019 Botezul Domnului nostru Iisus Hristos, 

Agheazma Mare 

20 ianuarie 2019 Duminica după Botezul Domnului. Liturghie 

Arhierească 

3 februarie 2019 Duminica a XXXVI-a după Rusalii. 

Liturghie Arhierească 

6 februarie 2019 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la Hîrbovăț 
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13 februarie 

2019 

Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la Hîrbovăț 

15 februarie 

2019 

Praznicului Întîmpinării Domnului, 

Liturghie Arhierească 

17 februarie 

2019 

Duminica Vameșului și Fariseului, Liturghie 

Arhierească  

24 februarie 

2019 

Duminica Fiului Risipitor, Liturghie 

Arhierească 

27 februarie 

2019 

Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la Hîrbovăț 

2 martie 2019 Pomenirea celor din veac adormiți, Liturghie 

Arhierească și Panahida pentru toți cei din veac 

adormiți. 

2 martie 2019 Slujba Privegherii în ajunul Duminicii 

lăsatului sec de carne 

3 martie 2019 Duminica Lăsatului sec de carne, Liturghie 

Arhierească 

9 martie 2019 Slujba Privegherii, sîmbătă seara 

10 martie 2019 Duminica Lăsatului sec de brînză, Liturghie 

Arhierească 

10 martie 2019  Vecernia Mare și Cinul Iertării 

11 martie 2019 Rugăciunile dimineţii, Utrenia, Ceasurile I, 

III, VI, IX, Obedniţa şi Vecernia 

11 martie 2019 Slujba Pavecerniţei mari împreună cu prima 

parte din Canonul Sfântului Andrei Criteanul 

12 martie 2019 Rugăciunile dimineţii, Utrenia, Ceasurile I, 

III, VI, IX, Obedniţa şi Vecernia 

12 martie 2019 Slujba Pavecerniţei mari împreună cu a doua 

parte din Canonul Sfântului Andrei Criteanul 

13 martie 2019 Rugăciunile dimineţii, Utrenia, Ceasurile I, 

III, VI, IX, Obedniţa şi Liturghia Darurilor mai 

înainte Sfinţite 

13 martie 2019 Slujba Pavecerniţei mari împreună cu a treia 

parte din Canonul Sfântului Andrei Criteanul 

14 martie 2019 Slujba Pavecerniţei mari împreună cu a patra 

parte din Canonul Sfântului Andrei Criteanul 

15 martie 2019 Rugăciunile dimineţii, Utrenia, Ceasurile I, 

III, VI, IX, Obedniţa, Liturghia Darurilor mai 

înainte Sfinţite Canonului Sfântului Mare 

Mucenic Teodor Tiron și Sfinţirea Colivei 
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16 martie 2019 Prima Sîmbătă din Postul Mare, Liturghie 

Arhierească 

16 martie 2019 Slujba Privegherii, sîmbătă seara 

17 martie 2019 Duminica Ortodoxiei, Liturghie Arhierească 

22 martie 2019 Pomenirea Sfinţilor 40 de Mucenici, 

Liturghie Arhierească 

24 martie 2019 Duminica Sfîntului Grigorie Palama, 

Liturghie Arhierească 

24 martie 2019 Slujba Pasiei 

30 martie 2019 Slujba Privegherii, sîmbătă seara 

31 martie 2019 Duminica Sfintei Cruci, Liturghie 

Arhierească 

31 martie 2019 Slujba Pasiei 

 6 aprilie 2019 Slujba Privegherii în aijunul Bunei Vestiri 

7 aprilie 2019 Praznicul Bunei Vestiri, Liturghie 

Arhierească 

7 aprilie 2019 Slujba Pasiei 

10 aprilie 2019 Denia Canonului Cel Mare al Sfîntului 

Andrei Criteanu 

13 aprilie 2019 Slujba Privegherii, sîmbătă seara 

14 aprilie 2019 Duminica Cuvioasei Maria Egiptenca, 

Liturghie Arhierească 

14 aprilie 2019 Slujba Pasiei 

20 aprilie 2019 Sâmbăta lui Lazăr, Liturghie Arhierească 

20 aprilie 2019 Slujba Privegherii din ajunul marelui paznic 

al Intrării Domnului în Ierusalim,  Sfințirea 

Stîlpărilor. 

21 aprilie 2019 Praznicul „Intrării Domnului în Ierusalim”, 

Liturghie Arhierească  

25 aprilie 2019 Joia Patimilor, Liturghie Arhierească 

25 aprilie 2019 Denia din Joia Mare 

26 aprilie 2019 Denia Prohodului Mântuitorului Iisus 

Hristos 

27 aprilie 2019 Sîmbăta Patimilor, Liturghie Arhierească 

27 aprilie 2019 În seara zilei de sîmbătă Focul Haric a ajuns 

la Ungheni 

28 aprilie 2019 Noaptea Învierii 

3 mai 2019 Cinstirea Icoanei Maicii Domnului ,,Izvorul 

Tămăduirii” Liturghie Arhierească și sfințirea 

apei 
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5 mai 2019 Duminica Tomii, Liturghie Arhierească 

5 mai 2019 Slujba Privegherii în ajunul prăznuirii 

Sfîntului Mare Mucenic Gheorghe 

6 mai 2019 Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, 

Liturghie Arhierească 

12 mai 2019 Duminica Sfintelor Femei Mironosițe, 

Liturghie Arhierească 

18 mai 2019 Slujba Privegherii, Sîmbătă seara și Litia 

morțeasca pentru adormita Schiegumena 

Gherghia Placinta 

19 mai 2019 Duminica a IV-a după Paşti, Liturghie 

Arhierească 

21 mai 2019 Slujba Privegherii din ajunul prăznuirii Sf. 

Ierarh Nicolae 

22 mai 2019 Liturghie Arhierească în ziua prăznuirii Sf. 

Ierarh Nicolae 

26 mai 2019 Duminica a V-a după Paşti, Liturghie 

Arhierească în cinstea marelui Mucenic 

Gheorghe. 

27  mai 2019 Preasfințitul Episcop PETRU, a săvîrșit 

Taina Sfîntului Botez și Taina Mirungerii pentru 

prunca Agafia BOIAN 

29 mai 2019 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la Hîrbovăț 

1 iunie 2019 Sîmbătă seara, Slujba Privegherii 

2 iunie 2019 Duminica a VI-a după Paşti, Liturghie 

Arhierească 

3 iunie 2019 Cinstirea Sfinților de Dumnezeu Încoronați, 

Împărați și Întocmai cu Apostolii Constantin și 

Elena, Liturghie Arhierească 

5 iunie 2019 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la Hîrbovăț 

5 iunie 2019 Slujba prevegherii în ajunul marelui praznic 

al Înălțării Domnului 

6 iunie 2019 Praznicul Înălțării Domnului nostru Iisus 

Hristos, Liturghie Arhierească 

12 iunie 2019 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la Hîrbovăț 
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15 iunie 2019 În sîmbăta înaintea Rusaliilor se face 

pomenirea celor din veac adormiți, Liturghie 

Arhierească și Panahida pentru toți cei din veac 

adormiți. 

15 iunie 2019 Slujba Privegherii în ajunul marelui praznic 

al Pogorârii Sfântului Duh 

16 iunie 2019 Rusaliile – Pogorârea Sfântului Duh, 

Liturghie Arhierească și Vecernia “Plecării 

genunchilor” 

17 iunie 2019 Lunea Rusaliilor, Ziua Sfîntului Duh, 

Liturghie Arhierească 

19 iunie  2019 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la Hîrbovăț  

22 iunie 2019 Pomenirii Sfintei Fericitei Agafia de la 

Cușelăuca, Liturghie Arhierească 

23 iunie 2019 Duminica tuturor Sfinților, Liturghie 

Arhierească 

26 iunie 2019 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la Hîrbovăț 

29 iunie 2019 Slujba Privegherii, Sîmbătă seara 

30 iunie 2019 Duminica a  II-a după Rusalii, Liturghie 

Arhierească 

7 iulie 2019 Duminica a  III-a după Rusalii și Nașterea Sf. 

pr. Ioan Botezătorul, Liturghie Arhierească 

11 iulie 2019 Slujba Privegherii în ajunul prăznuirii 

Sfinților Apostoli Petru și Pavel 

17 iulie 2019 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la Hîrbovăț 

24 iulie  2019 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la Hîrbovăț 

27 iulie 2019 Slujba Privegherii, sîmbătă seara 

28 iulie 2019 Duminica a  VI-a după Rusalii, Liturghie 

Arhierească 

31 iulie 2019 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la Hîrbovăț 

7 august 2019 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la Hîrbovăț 

8 august 2019 Slujba Privegherii în ajunul prăznuirii 

Sfîntului Mare Mc. Pantelimon 

9 august 2019 Sfânta Liturghie și Taina Sfîntului Maslu 
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14 august 2019 Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la Hîrbovăț 

18 august 2019 Slujba privegherii în cinstea sărbătorii 

împărăteşti Schimbarea la Faţă a Mântuitorului. 

19 august 2019 Sfînta Liturghie și sfinirea strugurilor în 

cinstea sărbătorii împărăteşti Schimbarea la Faţă 

a Mântuitorului. 

25 august 2019 Duminica a  X-a după Rusalii, Liturghie 

Arhierească 

27 august 2019 Slujba Privegherii și Prohodul Maicii 

Domnului 

28 august 2019 Adormirea Maicii Domnului, Liturghie 

Arhierească  

1 septembrie 

2019 

Duminica a  XI-a după Rusalii, Liturghie 

Arhierească și Taina Sfintei Cununii 

4 septembrie 

2019 

Taina Sfintei Cununii 

7  septembrie 

2019 

Taina Sfîntului Botez și Taina Mirungerii 

pentru prunca Daria 

8 septembrie 

2019 

Duminica a  XII-a după Rusalii, Liturghie 

Arhierească 

11 

septembrie 2019 

Slujba Privegherii ajunul sărbătoririi 

Sfântului Binecredincios Mare Kneaz Alexandru 

Nevski 

12 septembrie 

2019 

Sfântul Binecredincios Mare Kneaz 

Alexandru Nevski, Liturghie Praznicală 

18 septembrie 

2019 

Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la Hîrbovăț 

20 septembrie 

2019 

Slujba Privegherii din ajunul Nașterii Maicii 

Domnului 

22 septembrie 

2019 

Duminica de dinaintea înălţării Sfintei Cruci, 

Liturghie Arhierească 

26 septembrie 

2019 

Slujba Privegherii împreună cu Cinul 

Înălţării Sfintei Cruci 

27 septembrie 

2019 

Înălţarea Cinstitei și de Viaţă făcătoarei 

Cruci, Liturghie Arhierească 

28 septembrie 

2019 

Slujba Privegherii, sîmbătă seara 

29 septembrie 

2019 

Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 

Liturghie Arhierească 
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2 octombrie 

2019 

Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la Hîrbovăț 

6 octombrie 

2019 

Duminica a XVI-a după Rusalii, Liturghie 

Arhierească 

12 octombrie 

2019 

Slujba Privegherii, sîmbătă seara 

13 octombrie 

2019 

Duminica a XVII-a după Rusalii, Liturghie 

Arhierească 

13 octombrie 

2019 

Slujba Privegherii din ajunul prăznuirii 

cinstitului Acoperământ al Preasfinte 

Născătoarei de Dumnezeu 

16 octombrie 

2019 

Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la Hîrbovăț 

23 octombrie 

2019 

Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la Hîrbovăț 

31 octombrie 

2019 

Liturghie prilejuită zilei tânărului ortodox 

din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni 

2 noiembrie 

2019 

În sîmbăta înaintea Sfîntului Dumitru se face 

pomenirea celor din veac adormiți, Liturghie 

Arhierească și Panahida pentru toți cei din veac 

adormiți. 

3 noiembrie 

2019 

Duminica a XX-a după Rusalii, Liturghie 

Arhierească 

6 noiembrie 

2019 

Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la Hîrbovăț 

24 noiembrie 

2019 

Duminica a XXIII-a după Rusalii, Liturghie 

Arhierească 

27 noiembrie 

2019 

Acatist în cinstea Icoanei Maicii 

Domnului Făcătoare de minuni de la Hîrbovăț 

1 decembrie 

2019 

Duminica a XXIV-a după Rusalii, Liturghie 

Arhierească 

3 decembrie 

2019 

Slujba Privegherii din ajunul sărbătorii 

Intrării Maicii Domnului în Biserică 

4 decembrie 

2019 

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 



Raport Misionar-Pastoral al Preasfinţitului PETRU,  

Episcop de Ungheni și Nisporeni desfăşurat pe parcursul anului 2019 

____________________________________________________ 

 

37 
 

6 decembrie 

2019 

Sfântul Binecredincios Mare Kneaz 

Alexandru Nevski, Liturghie Praznicală 

9 decembrie 

2019 

Duminica a XXVIII-a după Rusalii, 

Liturghie Arhierească 

16 decembrie 

2019 

Duminica a XXIX-a după Rusalii, Liturghie 

Arhierească 

18 decembrie 

2019 

Slujba Privegherii ajunul sărbătoririi 

Sfîntului Ierarh Nicolae 

19 decembrie 

2019 

Sfântul Ierarh Nicolae, Liturghie Praznicală 

22 decembrie 

2019 

 

25 decembrie 

2019 

 

29 decembrie 

2019 

 

  

 

Vizite canonice în Protopopiatele Eparhiei 

Raionul Parohia Data Prilejul 

(sfintire de biserica, resfintire de 

biserica, slujba arhierească  sfinţirea 

Prestolului, înmormîntare, vizită 

pastorală, ş.a.) 

Ungheni Municipiul 

Ungheni 

18 ianuarie 

2019 

Sfințirea Sediului Directiei de 

deservire Fiscala din municipiul Unghei. 

Centrul 

Eparhial 

01 martie 2019 Întâlnirea Preasfințitului PETRU, 

Episcop de Ungheni și Nisporeni, 

președintele Comisiei Sinodale petru 

canonizarea sfinților Bisericii Ortodoxe 

din Moldova cu Egumena ELIZABETA 

(Vasilache), stareța mănăstirii ,,Sf. 

Ap. Petru și Pavel” din orașul Bender, 

secretarul Comisiei Eparhiei de Tiraspol 

și Dubăsari pentru canonizarea sfinților. 

Mun. 

Ungheni 

31 martie 2019 Preasfințitul PETRU, Episcop de 

Ungheni și Nisporeni  a luat parte la 
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Marșul pentru Viață „Unic din prima 

secundă” 2019. 

Centrul 

Eparhial 

2 aprilie 2019 Sinaxa stareților și starețelor din 

cadrul Episcopiei de Ungheni și 

Nisporeni 

Biserica ,,Sf. 

Mucenic 

Gheorghe” din 

cartierul Berești, 

Ungheni 

30 aprilie 2019 Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie din 

a treia zi de Învierea Domnului 

 Parohia  ,,Sf. 

Arhangheli 

Mihail și Gavriil” 

din satul 

Magurele 

9 iunie 2019 Liturghie Arhierească 

 Centrului 

Eparhial din 

municipiull 

Ungheni 

13 iunie 2019 Şedinţa Comisiei pentru canonizarea 

sfinţilor din Moldova 

 Biserica în 

construcție 

„Acoperămîntul 

Maicii 

Domnului” din 

comuna Valea 

Mare 

20 iunie 2019 Vizită pastoral-misionară 

 Biserica în 

construcție 

„Nașterea Maicii 

Domnului” din 

cartierul Ungheni 

Deal, municipiul 

Ungheni, 

20 iunie 2019 Vizită pastoral-misionară 

Centrului 

Eparhial din 

municipiul 

Ungheni 

2 iulie 2019 Sinaxa Stareților și Starețelor din 

cuprinsul Episcopiei de Ungheni și 

Nisporeni 

Centrului 

Eparhial din 

5 septembrie 

2019 

Preasfințitul PETRU, Episcop de 

Ungheni și Nisporeni, a întrunit toți 

stareții și starețele mănăstirilor din 
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municipiul 

Ungheni 

cuprinsul episcopiei noastre, în incinta 

Centrului Eparhial din municipiul 

Ungheni, într-o Adunare Ordinară. 

Parohia „Sf. 

Ioan Botezătorul” 

din satul Pîrlița 

11 septembrie 

2019 

Liturghie Arhierească în cinstea 

Hramului bisericii 

Parohia 

,,Naşterea Maicii 

Domnului” din 

comuna Sculeni 

21 septembrie 

2019 

Liturghie Arhierească 

 Centrului 

Eparhial din 

municipiul 

Ungheni 

24 septembrie 

2019 

Adunarea Protopopilor Eparhiei de 

Ungheni și Nisporen 

 Satul Drujba, 

raionul 

18 august 2019 Punerea pietrei de temelie a bisericii 

„Sf. M. Mc. Dimitrie” și Sfînta Liturghie 

 Centrului 

Eparhial din 

municipiul 

Ungheni 

26 noiembrie 

2019 

Preasfințitul Episcop PETRU a avut 

o întrevedere cu Înaltpreasfințitul 

VICHENTIE, Mitropolit de Tașkent și 

Uzbekistan împreună cu 

Înaltpreasfințitul Arhiepiscop 

EUSTAFIE 

Nisporeni Mănăstirea 

„Cuvioasa 

Parascheva” 

Hâncu 

8 februarie 

2019 

Preasfințitul Episcop PETRU a 

prezidat adunarea protopopiatului 

Nisporeni. 

 Orașul 

Nisporeni 

26 aprilie 2019 Drumul Crucii 

 Orașul 

Nisporeni 

 12 mai, 2019 Expoziția ”Mîinile Mamei” și 

Festivalul Cîntecului Pascal ”Hristos a 

Înviat” 

 

 

Parohia 

„Adormirea 

Maicii 

Domnului” din 

orașul Nisporeni 

30 mai, 2019 Vizita pastoral-misionară a 

Preasfințitului Episcop PETRU 

 Spitalului 

Raional 

Nisporeni 

30 mai, 2019 Te Deum pentru cei bolnavi şi daruri 

oferite pentru copii din Secţia de 

Pediatrie 
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Parohia „Sf. 

Arh. Mihail și 

Gavriil” din s. 

Isăicani r. 

Nisporeni 

2 iunie 2019 Taina Sfîntului Botez și Taina 

Mirungerii pentru pruncul Luca fiul 

părintelui  paroh Petru şi preotesei 

Mariana URSU 

 

Parohia 

„Adormirea 

Maicii 

Domnului” din 

orașul Nisporeni 

13 august 2019 Preasfințitul PETRU, Episcop de 

Ungheni și Nisporeni a vizitat Tinerii de 

la Tabăra din Pridvorul Bisericii, or 

Nisporeni. 

Călărași Centrului 

Ortodox „Ioan 

Teologul” din 

localitatea 

Răciula 

7 martie 2019 Preasfințitul Episcop PETRU a luat 

parte la seminarul ,,Fecioria-virtute 

îngerească” și ,,Tânărul – între biserica și 

societate” 

Parohia “Cuv. 

Parascheva” din 

satul Nișcani 

8 august 2019 Sfânta Liturghie și Prohodul nou-

adormitei Xenia, mama parohului 

bisericii, Protoiereului Boris STRATAN 

Parohia „Sf. 

M. Mc. Dumitru” 

din satul Tuzara 

14 septembrie 

2019 

Sfințirea Sfîntului Prestol și Sfînta 

Liturghie în parohia „Sf. M. Mc. 

Dumitru” din satul Tuzara 

 Parohia “Sf. 

Arhidiacon 

Ștefan” din satul 

Sipoteni, raionul 

Călărași 

29 septembrie 

2019 

Taina Sfintei Cununii asupra tinerilor 

Pancratie și Nona 

Călărași Parohia „Sf. 

Ierarh Nicolae” 

din satul Păulești 

19 octombrie 

2019 

Liturghie Arhiereascăvși resfințirea 

bisericii 

Hînceşti Parohia „Sf. 

Arhangheli 

Mihail și Gavriil” 

din satul 

Logănești 

16 februarie 

2019 

Preasfințitul PETRU, Episcop de 

Ungheni și Nisporeni, a oficiat Sfînta 

Liturghie și Sfințirea Bisericii  

 Biserica “Sf. 

M. Mc. 

Gheorghe” din 

satul Dahnovici 

16 februarie 

2019 

Vizită pastoral-misionară în parohie. 

 Satul Caracui, 

raionul Hîncești 

9 mai 2019 Sfințirea Complexului Memorial din 

satul Caracui, raionul Hîncești 
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 Parohia „Sf. 

Prooroc Ilie” din 

satul Cioara, 

raionul Hîncești 

11 mai 2019 Prohodul nou-adormitului Vladimir 

 Parohia Sf. 

M. Mc. Dimitrie 

din satul Dancu 

raionul Hîncești 

11 mai 2019 Vizită pastoral-misionară 

 

 

Satul 

Horodca, raionul 

Hîncești 

15 septembrie 

2019 

Sfințirea Prestolului, Sfînta Liturghie 

și Taina Hirotonie în treapta de 

Ierodiacon, în biserica „Icoana Maicii 

Domnului din Kazani” din satul Horodca 

 Parohia 

“Acoperămîntul 

Maicii 

Domnului” din 

satul Obileni, 

raionul Hîncești 

14 octombrie 

2019 

Liturghie Arhierească în cinstea 

Hramului Bisericii 

 Parohia „Înălțarea 

Domnului” din 

satul Cățeleni, 

raionul Hâncești 

 

25 noiembrie 

2019 

Taina Sfântului Botez asupra 

pruncului Nectarie 

    

 

11 Liturghii în parohii. 

Vizite în mănăstirile Eparhiei 

Mănăstirea Data Prilejul  

(sfintire de biserica, resfintire de 

biserica, slujba arhierească, sfinţirea 

Prestolului, înmormîntare, vizită 

pastorală, ş.a.) 

Mănăstirea ,,Nașterea 

Maicii 

Domnului”, Vărzărești 

8 ianuarie 2019 Liturghie Arhierească a II-a zi după 

Nașterea Domnului 

Mănăstirea ,,Cuvioasa 

Parascheva”, Hîncu 

7 februarie 2019 Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie cu 

sfințirea Sfântului Prestol biserica de iarnă. 
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Mănăstirea ,,Cuvioasa 

Parascheva”, Hîncu 

16 mai 2019 Preasfințitul PETRU, Episcop de 

Ungheni și Nisporeni împreună cu 

Preasfințitul SERAFIM, Episcop de 

Bobruisk și Bîhov (Belorusia) au oficiat 

Sfînta Liturghie la Mănăstiria „Cuvioasa 

Parascheva” Hîncu 

Mănăstirea  ,,Sf. M. 

Mc. Gheorghe”, mun. 

Ungheni 

29 mai 2019 Preasfințitul Episcop PETRU, a oficiat 

Slujba Prohodului adormitului robului lui 

Dumnezeu Mihail COZARI, ctitor al 

mănăstirii „Sf. M. Mc. Gheorghe” din mun. 

Ungheni 

Mănăstirea 

„Adormirea Maicii 

Domnului” din Hîrbovăț 

17 iunie 2019 Vizita Pastoral-misionară 

Mănăstirea ,,Nașterea 

Maicii Domnului’’ din 

satul Răciula, r-nul 

Călărași 

27 iunie 2019 Preasfinția Sa, a avut o întilnire 

cu Înaltpreasfințutul EVLOGHIE, 

Mitropolit de Suma și Ahtîr și Precuviosul 

Arhimandrit TIHON, secrectarul 

consiliului seminarului Teologic din 

Odessa 

Mănăstirea ,,Cuvioasa 

Parascheva”, Hîncu 

12 iulie 2019 Liturghie Arhierească  în ziua pomenirii 

Sfinților Apostoli Petru și Pavel 

Mănăstirea ,,Cuvioasa 

Parascheva”, Hîncu 

14 iulie 2019 Duminica a patra după Rusalii, 

Liturghie Arhierească și Taina Sfintei 

Cununii 

Mănăstirea ,,Sf. 

Voievod Ştefan cel Mare” 

Nisporeni 

15 iulie 2019 Liturghie Arhierească  în ziua prăznuirii 

Hramului Mănăstirii după care a vizitat 

gospodăria mănăstirii 

Mănăstirea Negrea 

din raionul Hîncești 

13 august 2019 Liturghie Arhierească  

Mănăstirea ,,Sf. M. 

Mc. Gheorghe”, mun. 

Ungheni 

18 octombrie 

2019 

Taina Sfintei Cununii 

Mănăstirea 

„Adormirea Maicii 

Domnului” din Hîrbovăț 

19 octombrie 

2019 

Slujba Privegherii în cinstea Icoanei 

Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la 

Hârbovăţ 

Mănăstirea 

„Adormirea Maicii 

Domnului” din Hîrbovăț 

20 octombrie 

2019 

Liturghie Arhierească în cinstea Icoanei 

Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la 

Hârbovăţ 
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Mănăstirea ,,Cuvioasa 

Parascheva”, Hîncu 

24 octombrie 

2019 

Vizită pastoral-misionară 

 

Mănăstirea ,,Cuvioasa 

Parascheva”, Hîncu 

25 octombrie 

2019 

Ierarhul a săvîrșit Litia pentru cei adormiți 

în cimitirul mănăstirii Hâncu 

Mănăstirea ,,Cuvioasa 

Parascheva”, Hîncu 

26 

octombrie 2019 

Slujba Privegherii în cinstea Cuvioasei 

Parascheva ocrotitoarea Mănăstirii Hîncu 

Mănăstirea ,,Cuvioasa 

Parascheva”, Hîncu 

27 

octombrie 2019 

Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în 

cinstea Hramului mănăstirii Hîncu și 

Procesiunea cu Sfintele Moaște 

 

Total 9 Liturghii în cuprinsul mănăstirilor. 

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

Ţara/ 

orașul 

Eparhia, 

Parohia 

 

Data, 

perioada 

Prilejul  
(sfintire de biserica, 

resfintire de biserica, slujba 

arhierească, invitaţie, prilej 

aniversar, sinod BORu, Sinod 

canonizare, ş.a.) 

Or. 

Moscova, 

Rusia 

Catedrala 

Patriarhală 

„Hristos 

Mîntuitorul” or. 

Moscova 

27 ianuarie 

2019 

Liturghia din Duminica a 

XXXV-a după Rusalii, oficiată 

de Sanctitatea Sa, Preafericitul 

KIRIL, Patriarhul Moscovei și 

al întregii Rusii, împreună cu 

soborul Ierarhilor, în Catedrala 

Patriarhală „Hristos 

Mîntuitorul” din orașul 

Moscova 

Sala 

Soboarelor din 

demisolul 

Catedralei 

Patriarhale 

„Hristos 

Mîntuitorul” or. 

Moscova. 

28 

ianuarie 2019 

Cu prilejul celei de-a XXVII-

a Lecturi internaționale 

educative în cinstea Nașterii 

Domnului, a luat parte la 

Conferința „Tineretul: 

Libertatea și Responsabilitatea” 

Catedrala 

Patriarhală 

„Hristos 

29 

ianuarie 2019 

Conferința „Proslăvirea și 

Cinstirea Sfinților” 
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Mîntuitorul” din 

or. Moscova 

Or. 

Moscova, 

Rusia 

Or. Moscova 30 ianuarie 

2019 

S-a închiant la mai multe 

locuri Sfinte din Moscova 

Or. 

Moscova, 

Rusia 

Palatul de Stat 

din Kremlin 

31 ianuarie 

2019 

Preasfințitul PETRU, Episcop de 

Ungheni și Nisporeni al uat parte la 

festivitățile prilejuite de 

aniversarea  a 10 ani de la 

întronizarea Preafericitului 

KIRIL în calitate de Patriarh al 

Moscovei și al Întregii Rusii 

Or. 

Moscova, 

Rusia 

Catedrala 

Patriarhală 

„Hristos 

Mîntuitorul” 

1 

februarie 2019 

Sfînta şi Dumnezeiasca 

Liturghie prilejuită de cea de a 

X-a aniversare de la întronizarea 

Preafericitului Patriarh KIRIL în 

calitate de Întâistătător al 

Bisericii Ortodoxe Ruse. 

Moldova Centrul de 

Plasament   

”Preafericitul 

Iosif” din or. 

Chișinău 

21 februarie 

2019 

Adunare cu toți colaboratorii 

Centrului, în special cu medicul, 

psihologul și asistentul social 

Or. 

Moscova, 

Rusia 

Universitatea 

Ortodox-

Umanistă 

„Sfîntul Patriarh 

Tihon” din 

Moscova 

22 februarie 

2019 

Ședinţa Comisiei Sinodale a 

Bisericii Ortodoxe Ruse pentru 

canonizarea sfinţilor, 

Moldova 

 

Centrul de 

Plasament   

”Preafericitul 

Iosif” din or. 

Chișinău 

26 februarie 

2019 

Preasfințitul PETRU, 

Episcop de Ungheni și 

Nisporeni, sa aflat la Centrul de 

Plasament, Casa Copilului 

,,Preafericitul Iosif” din mun. 

Chișinău 

Moldova 

 

Satul Lupa 

Recea 

7 aprilie 2019 Vizită la cimitirul din sat 

Palatul 

Mitropolitan 

19 aprilie 2019 Şedinţa Sinodului Bisericii 

Ortodoxe din Moldova 
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Catedrala 

Mitropolitană 

„Naşterea 

Domnului” din 

municipiul 

Chişinău 

29 aprilie 2019 A doua zi de Paști la 

Catedrala Mitropolitană 

Moldova 

 

Mun. Chișinău 18 mai 2019 Marșul Familiei 

 Biserica 

„Chipul nefăcut 

de mână a 

Mântuitorului” 

din mun. 

Chişinău sectorul 

Munceşti 

19 mai 2019 Preasfinţitul PETRU, 

Episcop de Ungheni şi 

Nisporeni a săvîrşit Panahida 

pentru pururea pomenitul, 

adormitul Arhimandrit 

NICANDRU (Munteanu) 

Ucraina Schitul 

„Acoperămîntul 

Maicii 

Domnului” din s. 

Marinovka, 

regiunea Odessa, 

Ucraina 

8 iulie 2019 Preasfințitul PETRU, 

Episcop de Ungheni și 

Nisporeni a oficiat Slujba 

Privegherii 

 

Ucraina 

Schitul 

„Acoperămîntul 

Maicii 

Domnului” din s. 

Marinovka, 

regiunea Odessa, 

Ucraina. 

8 iulie 2019 Înaltpreasfințitul Mitropolit 

AGAFANGHEL a prezentat 

oaspeților Schitul 

„Acoperămîntul Maicii 

Domnului” din s. Marinovka, 

regiunea Odessa, Ucraina 

Schitul 

„Acoperămîntul 

Maicii 

Domnului” din s. 

Marinovka, 

regiunea Odessa, 

Ucraina. 

9 iulie 2019 Preasfințitul PETRU, 

Episcop de Ungheni și 

Nisporeni, a luat parte la 

Liturghia praznicală în biserica 

„Acoperămîntul Maicii 

Domnului” din incinta Schitului 

Moldova Catedrala 

Mitropolitană 

„Naşterea 

Domnului” din 

21 iulie 2019 Liua împlinirii a 30 ani de 

Arhipăstor a Întâistătătorului 

Bisericii Ortodoxe din Moldova, 

Înaltpreasfințitul Mitropolit 
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municipiul 

Chişinău 

VLADIMIR, Liturghie 

praznicală 

Ucraina Parohia 

„Sfîntul Prooroc 

Ilie Testiviteanu” 

din satul 

Stroiești, raionul 

Noua Suliță, 

regiunea Cernăuți 

1 august 2019 Slujba Privegherii în ajunul 

Sfîntului Prooroc Ilie 

Ucraina Parohia 

„Sfîntul Prooroc 

Ilie Testiviteanu” 

din satul 

Stroiești, raionul 

Noua Suliță, 

regiunea Cernăuți 

2 august 2019 Liturghie Arhierească în 

cinstea Hramului Bisericii 

Moldova Mănăstirii 

"Nașterea 

Domnului" din 

satul Zăbriceni, 

raionul Edineț 

4 august 2019 Liturghie Praznicală cu 

ocazia împlinirii a 20 ani de la 

deschiderea a Mănăstirii  

Moldova 

 

Mănăstirea 

„Sf. Mc. 

Dimitrie” din 

Ceadîr-Lunga 

5 august 2019 Liturghia Arhierească și 

Panhida prilejuită de împlinirea 

a doi ani de la trecerea la cele 

veșnice a roabei lui Dumnezeu, 

Alexandra, mama Preasfințitului 

Episcop DIONISIE 

Centrul de 

Plasament   

”Preafericitul 

Iosif” din or. 

Chișinău 

29 august 2019 65 de copii care au fost 

asigurați cu ghiozdane, 

îmbrăcăminte, încălțăminte, 

rechizite școlare și tot necesarul 

de care trebuie să dispună un 

copil. 

 

Moldova 

Centrul de 

Plasament   

”Preafericitul 

Iosif” din or. 

Chișinău 

2 septembrie 

2019 

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. 
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Moldova Mănăstirea 

Căpriana 

3 septembrie 

2019 

Sfântul Părinte Ierarh Gavriil, 

Mitropolitul Chișinăului și al 

Hotinului, Liturghie 

Arhierească 

 

Moldova 

Centrul de 

Plasament   

”Preafericitul 

Iosif” din or. 

Chișinău 

3 septembrie 

2019 

Ierarhul s-a întîlnit cu Șeful 

interimar al Direcției 

Municipale pentru protecția 

drepturilor copilului, Dna Lucia 

CACIUC 

Mănăstirea 

“Învierea 

Domnului”, or. 

Chișinău 

(cimitirul Sf. 

Lazăr) 

24 septembrie 

2019 

Slujba Prohodului nou-

adormitului robul lui 

Dumnezeu, Vladimir 

Moldova 

 

Centrul de 

Plasament   

”Preafericitul 

Iosif” din or. 

Chișinău 

29 septembrie 

2019 

Slujba privegherii în 

biserica “Sf. Muceniţe. Vera, 

Nadejda, Liubovi, şi mama lor 

Sofia” 

 

Moldova 

Centrul de 

Plasament   

”Preafericitul 

Iosif” din or. 

Chișinău 

30 septembrie 

2019 

Prăznuirea Hramului bisericii 

“Sf. Mţ. Vera Nadejda Liubovi 

şi mama lor Sofia” din incinta 

acestei instituţii, Liturghie 

Arhierească 

Moscova Universitatea 

Ortodox-

Umanistă 

„Sfîntul Patriarh 

Tihon” din 

Moscova, Rusia 

3 octombrie 

2019 

Ședinţa Comisiei Sinodale a 

Bisericii Ortodoxe Ruse pentru 

canonizarea sfinţilor 

Moldova 

 

Centrului 

Ortodox 

„Sfântului Ioan 

Teologul” satul 

Răciula, raionul 

Călărași 

20 octombrie 

2019 

Preasfințitul PETRU Episcop 

de Ungheni și 

Nisporeni împreună cu Stareții 

și Starețele mănăstirilor din 

cuprinsul episcopiei de Ungheni 

și Nisporeni au vizitat la 

Expoziția permanentă „Sfinții 

Închisorilor Comuniste” – unica 

din Republica Moldova 
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Moldova 

Palatul 

Mitropolitan 

21 octombrie 

2019 

Şedinţa Sinodului Bisericii 

Ortodoxe din Moldova 

Parohia „Sf. 

Mc. Dimitrie” 

din satul 

Ciutulești, 

raionul Florești. 

29 octombrie 

2019 

Sfânta Liturghie și Hirotonie 

în treapta de diacon 

Satul Lupa 

Recea,  r. 

Strășeni 

29 octombrie 

2019 

Depuneri de flori la cimitirul 

din sat și vizită la biserica în 

construcție din localitate 

Moldova Palatul de 

Cultură mun. 

Ungheni 

31 octombrie 

2019 

Conferință dedicată Tinerilor 

Ortodocși din cuprinsul 

Episcopiei de Ungheni și 

Nisporeni 

Moldova Satul Lupa 

Recea, r. Strășeni 

23 noiembrie 

2019 

Preasfinţitul Episcop 

PETRU, a oficiat Slujba 

Prohodului, adormitului robul 

lui Dumnezeu Chiril, fratele 

Preasfinției Sale 

    


