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VIAŢA NOASTRĂ 

 În perioada 23-25 august 2019, trei dintre tinerii 
din parohia noastră, Ştefan, Petronela şi Ana Maria, ne-
au reprezentat la ITOM Iaşi 2019.   
 Ce este ITOM? Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din 
Moldova. Acest eveniment creează cadrul în care tinerii 
pot găsi modele și trăi experiențe formatoare care să-i 
apropie de Biserică. Prin împărtășirea valorilor 
tradiționale tinerii sunt stimulați să se  implice în viața 
societății și îndemnați să facă în primul rând o 
îmbunătățire în viețile lor, pentru a fi ei înșiși valori în 
societatea în care trăiesc.  
 După organizarea la Iași în anul 2017 a Întâlnirii 
Internaționale a Tinerilor Ortodocși, la care au 
participat 6250 tineri din 34 de țări, ITO Moldova a 
devenit o tradiție și un eveniment așteptat de tinerii din 
regiunea Nord Est și din Municipiul Iași, anul acesta 
fiind la cea de a doua ediţie. 

ITOM 2019 
 Timp de 3 zile, au fost organizate în Iași pentru cei 
peste 1400 de tineri și adolescenți din întreaga regiune a 
Moldovei dar și din zona Basarabiei, Cernăuți și 
Ialomița, un program complex care a cuprins 
manifestări culturale și artistice (vizitarea orașului Iași, 
Concertul Ansamblului cameral de muzică veche „Anton 
Pann”, Festivalul Bucuriei – târgul meșterilor și 
meșteșugurilor), educative (7 conferințe de tip TedEx, 
Conferinţa “Tânărul în cetate” susținută de Părintele 
Visarion Alexa și Profesorul Adrian Papahagi în Grădina 
Palas, 65 ateliere tip dezbatere, târgul meșterilor 
populari și al meșteșugarilor) şi liturgice. 
 Tineri din parohia Conţeşti au luat parte şi la ediţia 
anterioară a ITOM şi la ediţiile ITO de la Iaşi (2017) şi 
Sibiu (2018). 

 Hramul de vară 
 Cu prilejul prăznuirii celui de al 
doilea ocrotitor al bisericii noastre, 
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, ne-
am învrednicit de binecuvântarea 
Maicii Domnului prin prezenţa icoanei 
făcătoare de minuni de la Mănăstirea 
Horaiţa. În zilele de 26 şi 27 iulie 2019 
am săvârşit în sobor slujbele legate de 
prăznuirea Sfântului nostru ocrotitor 
şi rugăciuni în cinstea Maicii 
Domnului. 

 Postul Adormirii 
 Cu gândul la grija Maicii 
Domnului pentru noi, am prelungit 
bucuria prăznuirii hramului de vară cu 
perioada postului Adormirii. În 
această perioadă, mai mult poate decât 
în restul anului, citim, rostim sau 
cântăm Paraclisul Maicii Domnului, 
lăsându-ne cuprinși de milostivirea lui 
Dumnezeu, pentru evlavia către 
Preasfânta Născătoare. Din acest 
considerent am săvârşit mai des în 
primele două săptămâni ale lunii 
Sfânta Liturghie şi Paraclisul Maicii 
Domnului.  

 Cerc Pastoral 
 Marți, 24 septembrie 2019, vom 
organiza în biserica noastră întâlnirea 
preoților din Cercul Pastoral Girov. De 
la ora 18 vom săvârși Taina Sfântului 
Maslu, la finalul căruia vom prezenta 
câteva date biografice ale unor 
personalități marcante ale satului.  



Câte o carte din BIBILIE 
Cartea “Iov” 

  

 Deşi cartea poartă numele personajului principal, 

autorul este necunoscut. Etimologic, “ Iov” derivă de 

la verbul “iav” sau “iiv”, ce se traduce “a duşmăni”. 

Astfel Iov este un nume simbolic.  

 Cartea se prezintă ca un lung discurs didactic, 

încadrat într-o povestire în proză a cărei temă 

principală este motivul pentru care cel drept suferă. 

 Autorul cărţii Iov tratează deci una din 

problemele cele mai chinuitoare din viaţa omului: 

pentru ce suferă omul cel drept aici pe pământ? Scopul 

principal al autorului pare a fi 

dezlegarea problemei suferinţei, 

iar cel secundar este oferirea 

unui minunat exemplu de 

răbdare în suferinţă. 

 Existenţa persoanei 

istorice Iov este confirmată în 

cărţile biblice ale lui Iezechiel, 

Iisus Sirah, Sfântul Apostol 

Pavel şi Sfântul Apostol Iacob. 

În plus Biserica îl pomeneşte 

ca sfânt la 6 mai. 

 Cartea Iov este o explicaţie a răului şi a 

injustiţiei. Ea se adresează tuturor acelora care nu 

înţeleg prezenţa răului în lume. Iov, după ce a trecut 

prin toate încercările, a redobândit de la Dumnezeu 

bunăstarea în lumea aceasta. Aceasta pentru a nu 

sminti pe cei din jur, fiindcă cea mai de preţ 

răscumpărare a fost directa vorbire cu Dumnezeu. 

 În acelaşi timp Iov poate fi socotit drept vestitor 

al Fiului lui Dumnezeu; el a arătat ce va îndura Hristos 

prin suferinţele Sale. Fericitul Iov simbolizează 

venirea Mântuitorului şi naşterea Bisericii creştine.  

 

 Bibliografie: Pr. Petre Semen, Aşteptând 

mântuirea, Editura MMB, Iaşi, 2000 
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Cu mult drag, le urăm mulţi ani 

cu nădejdea mântuirii  tuturor 

celor care îşi serbează numele 

sau vârsta în luna august! 

 Evlavia pentru sfintele mănăstiri și 
binecuvântarea lui Dumnezeu au conlucrat 
pentru credincioşii din parohiile Conțești și 
Cârligi. 

  

 În perioada 19-21 august 2019, am 
organizat un pelerinaj în Dobrogea, 
pornind de la dorinţa multora dintre noi de 
a ne închina în sfintele altare ale  celui mai 
nou teritoriu românesc,  dar locuit din cele 
mai vechi timpuri, sfinţit de prezenţa şi 
propovăduirea a Sfinţilor Apostoli Andrei 
şi Filip. 
 Sub oblăduirea Sfântului Gheorghe 
Pelerinul am ponit la drum, cu multă 
emoţie şi bucurie. În prima zi  ne-am 
închinat în Catedrala Arhepiscopală din 
Galaţi, Mănăstirea Cocoşu, Mănăstirea 
Dervent şi Mănăstirea Celic Dere.  
 Cea de a doua zi  ne-a oferit prilejul 
de a ajunge la Catedrala episcopală din 
Tulcea, Mănăstirea Casian, Adamclisi, 
Mănăstirea “Sfântul Apostol Filip”, Peştera 
şi Mănăstirea “Sfântul Apostol Andrei”, 
Mănăstirea Lipniţa şi Mănăstirea Dervent.  
 Traseul spre casă a inclus în ziua de 
final Mănăstirea Strunga, Mănăstirea 
“Sfinţii Voievozi” Slobozia şi Catedrala 
Arhiepiscopală din Buzău. 
 A fost un pelerinaj cu descoperiri, cu 
confirmări, cu întâlnirea unor oameni 
minunaţi aleşi de Dumnezeu să slujească în 
asprul pământ al Dobrogei. În fiecare 
dintre obiective am lăsat o părticică din 
sufletele noastre, bucuria închinării şi câte 
un dar prin care să-l facem cunoscut pe 
sfântul Gheorghe Pelerinul, prin 
bunăvoinţa parohiei “Naşterea Sfântului 
Ioan” din Piatra-Neamţ. 
 Slavă lui Dumnezeu pentru acest 
minunat pelerinaj!  

Pelerini în Dobrogea 


