Lavra Pecerska
Kiev

Pelerinaj prin Ortodoxie
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Când am aflat că voi merge în
pelerinaj în Ucraina, nu îmi venea
să cred... părea un vis...
Dar visul a devenit realitate şi
iată-ne adunaţi în faţa Mănăstirii
Sfântul Ioan cel Nou. E ziua
plecării noastre. Ne-am închinat
cu toţii şi l-am rugat pe Sfântul
Ioan să ne ocrotească şi să ne
îndrume paşii pe tot parcursul
pelerinajului.
Părintele Vartolomeu ne-a
spus câteva cuvinte de folos şi
ne-a dat binecuvântarea. Peste
puţin timp plecăm. Facem cu toţii
cruce, fiind ferm convinşi că
Maica Domnului şi Sfântul Ioan
ne vor păzi de ispite.
Când am ajuns la Mănăstirea
Bănceni, nu departe de Cernăuţi
(locaş cu slujitori români),
sufletul îmi tremura de emoţie...
Am pătruns cu multă sfială în
curte... Lacrimi mi-au inundat
ochii, însă s-au încăpăţânat să nu
cadă... Am trăit un moment
deosebit, pe care îl voi păstra
mereu în cămara inimii mele.
Curtea mănăstirii a fost pentru

mine ca un pridvor al Raiului:
florile care străjuiau aleile cu
mireasma lor de tămâie, biserica
la uşa căreia străjuiau îngerii şi
turnul înalt care parcă dorea să
atingă cerul... toate slăveau pe
Dumnezeu.
A doua zi ne-am îndreptat
spre Cernigov, acolo unde
Cuviosul Lavrentie şi-a închinat
viaţa lui Dumnezeu. De aici am
pornit spre Kiev, unde am vizitat
Lavra Pecerska. Am coborât în
peşteri, unde se află Sfintele
Moaşte ale Cuvioşilor care au
vieţuit în Lavră. În preajma
Sfintelor Moaşte, unde plutea în
aer miresme de mir şi tămâie, am
simţit tăcerea sfinţilor vorbindumi, în glas de taină, copleşindumi sufletul cu o adâncă pace.
Cu sufletele inundate de
recunoştinţă, ne-am continuat
drumul spre Poceaev. Acolo,
cuprinşi de mari emoţii am păşit
în Sfântul locaş. Am participat la
Sfânta Liturghie, după care ne-am
închinat tăcuţi şi sfioşi la icoana
făcătoare de minuni şi la “piciorul

Maicii Domnului” (urma rămasă
la locul unde s-a arătat Sf.
Fecioară), cerând ocrotirea şi
ajutorul Preasfintei Fecioare
pentru noi şi pentru toată lumea.
Ne-am închinat şi la sfintele
moaşte ale Cuviosului Amfilohie
şi ale Cuviosului Iov.
Deşi departe de părinţi, de
casă, de ţară, dragostea şi
blândeţea cu care ne-au primit şi
cu care pur şi simplu ne-au
copleşit călugării şi fraţii de la
Măn. Bănceni care ne-au ghidat în

acest pelerinaj, ne-au făcut să ne
simţim ca în sânul unei mari
familii de români. Toţi eram fraţi
în Hristos!
Pelerinajul nostru se apropia
de sfârşit... Ne-am întors la
Bănceni, de unde a doua zi, cu
regrete în suflet ne-am luat rămas
bun de la fraţii din Ucraina şi neam întors în ţară. Ajungând la
Mănăstirea Sfântul Ioan, ne-am
închinat Sfântului, mulţumindu-i
pentru toată bucuria de care am
fost pătrunşi în acest pelerinaj.
Hriţcu Ecaterina

Olimpiada de religie 2006
Cu binecuvântarea I.P.S. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor s-a
desfăşurat în perioada 10 martie - 27 mai 2006, Olimpiada judeţeană de
religie, la clasele V - XII. Faza judeţeană a olimpiadei s-a desfăşurat la Colegiul
Naţional Mihai Eminescu şi au participat 146 de elevi.
Cei mai merituoşi premianţi au beneficiat de un pelerinaj de 8 zile la
mănăstirile din Ucraina oferit de Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor. Cei 42
elevi participanţi au avut ocazia să viziteze: Mănăstirea Cernigov, Lavra
Pecerska, Lavra Poceaev, Mănăstirea Boian, Mănăstirea Bănceni. O parte din
premianţii claselor V-VIII s-au bucurat de un alt pelerinaj la mănăstirile din
Maramureş, Ardeal şi Valea Oltului timp de o săptămână în luna august.
Pentru anul şcolar 2006-2007 sperăm într-o colaborare mai bună cu
directorii instituţiilor de învăţământ şi ne dorim ca participanţii la Olimpiada
de religie să fie buni cunoscători ai Sfintelor Învăţături şi Scripturi, trăitori ai
Sfintelor Slujbe şi participanţi activi la viaţa bisericii.
Inspector Învăţământ Religios, Preot profesor Ghe. Hostiuc
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