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Doamna viceprim-ministru Tatiana Potîng în vizită la Parohia din Orhei

La 16 septembrie 2014, la invitația pre-
otului paroh Sergiu Aga, doamna vicep-
rim-ministru Tatiana Potîng a efectuat o 
vizită la Biserica Ortodoxă Română „Sfân-
tul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului”, din 
orașul Orhei. 

Dintru început, distinsa oaspete a 
depus flori la Crucea Românească, 
ridicată în memoria victimelor regimu-

lui comunist și a raptului 
Basarabiei de către sovi-
etici. Apoi doamna vicep-
rim-ministru s-a închinat 
în biserica nou-construită 
a Mitropoliei Basarabiei, 
purtând ulterior o discuție 
cu parohul despre situația 
bisericii, dar și a predării  
„Religiei” în școlile din regi-
une, ambii interlocutori 
făcând parte, în 2010, în 
comisia de introducere a 
acestui obiect în instituțiile 
de învățământ (doamna 
Potîng, pe atunci, în cali-
tate de viceministru al 
Educației).

În final,  doamna 
viceprim-ministru a viz-
itat Asociația Umanitară 
„Filantropia Creștină”, 
ce activează pe lângă 
biserică, făcând cunoștință 
cu personalul organizației. 
Mariana Aga, președinta 
asociației, i-a prezentat 
doamnei Potîng activitățile 
ce se desfășoară zi de zi la 
centrul de copii și tineri 
voluntari, în cadrul Clubu-
lui mamelor „Rut”, precum 

și cele din Proiectul de Integrare Socio-
Profesională a Tinerilor (SISP), implemen-
tat în parteneriat cu Asociația „Demos” 
din Edineț și sprijinit de către Organizația 
„Caritas - Elveția”. 

Fondator Sergiu Aga. Versiune online: 

http://parohia.md, http://adevarul.pro
Adresa: str. Dorobanţi nr.  79,  Orhei, Republica Moldova. Cod poştal: 

MD-3504. Mob: (+373) 688.55.440 (+373) 797.07.501 (+373) 671.79.501; 

agasergiu@yahoo.com

Limba Română la ea acasă, în Biserica din Orhei
La 31 august 2014, enoriașii Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana 

Mărului”, din Orașul Orhei, au marcat Ziua Limbii Române prin oficierea unui Te-Deum de 
mulțumire, săvârșit  după Sfânta Liturghie de către părintele paroh Sergiu Aga și părintele 
Ioan Florea de la parohia Jeloboc.

După încheierea serviciului divin a urmat un program cultural artistic, moderat de către 
doamna profesoară Claudia Corobceanu, ce a inclus recitaluri de poezie, cântece patriotice 
și dansuri populare, interpretate de către elevii gimnaziilor și liceelor din Orhei.

La final toți cei prezenți la eveniment au participat la o agapă creștinească pregătită de 
către enoriașii parohiei din Orhei. 

,
Faptele

credintei
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,,Treci peste probleme fără 
droguri!”

Cu ocazia Zilei Internaţionale de 
Combatere a Drogurilor, 26 iunie, 
noi, voluntarii Asociaţiei Umanitare 
,,Filantropia Creştină”, am decis să 
desfăşurăm o activitate cu caracter 
informativ, cu genericul: ,,Treci peste 
probleme fără droguri!”. Iniţiativa a 
venit din partea coordonatoarei echi-
pei de voluntari – Aurelia Şpac, fiind 
acceptată cu bunăvoinţă de către 
noi voluntarii, care ne-am propus să 
facem cunoscut oamenilor riscurile 
consumului de droguri. Ne-am referit 
în mod special şi la consumul de alcool 
şi tutun, care din nefericire au o mare 
popularitate în rândul tinerilor şi chiar 
al copiilor.

Am deschis activitatea cu o scenetă, 
prin care am reprezentat o situaţie 
actuală în care s-ar fi putut afla ori-
care dintre noi. Un tânăr nou venit 
în oraş, dorind să-şi facă prieteni, a 
fost tentat să recurgă la consumul de 
droguri pentru a-şi afirma autoritatea. 
Pentru a evidenţia mai bine riscurile 
consumului de drog, noi am abordat 
ambele situaţii, în care tânărul acceptă 
şi cade pradă tentaţiei şi invers, în care 
găseşte o altă cale de a se afirma, astfel 

publicul având ocazia de a se implica 
în dezbaterile referitor la situaţia creată 
şi de a-şi exprima propria opinie. Copiii 
au urmărit două scene de final: unul 
trist şi unul fericit, făcându-şi concluzii 
despre impactul drogurilor în formarea 
personalităţii şi a întregii vieţi a omului. 
Am încheiat sceneta cu interpretarea 
unui cântec: ,,Antidrog”.

A urmat apoi un Marş al Tăcerii la 
care au participat voluntarii şi copiii 
care au purtat nişte măşti ce au ilus-
trat suferinţa celor ce consumă droguri. 
Mulţi dintre participanţii la acest marş 
au purtat placate cu mesaje anti-drog.

La finalul activităţii am aprins câte o 
lumânare la Troiţa din preajma Bisericii 
„Sfântul Vasile de la Poiana Mărului”, în 
memoria celor care au pierdut lupta cu 
drogurile.

Noi am făcut alegerea corectă, 
optând pentru un mod sănătos de 
viaţă gândindu-ne la faptul că Dum-
nezeu nu ne dă încercări cărora nu am 
fi în stare să le facem faţă. 

Inga Marga,
voluntară a Asociaţiei Umanitare 

“Filantropia Creştină”

Gimnaziul „Ion și Doina Aldea-
Teodorovici” la un nou început

Chipuri luminoase, haine îngrijite, flori prea-
frumoase și ghiozdane pline de cărți; semn că 
a început anul școlar. Odată cu sosirea elevilor, 
Gimnaziul „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” din 
Orhei, a prins viață parcă. 

Aliniați la careul solemn, elevii au așteptat cu 
nerăbdare primul sunet de clopoțel, ce a oferit 
fiecăruia dintre ei un nou început, prin care își vor 
pune la încercare perseverența, disponibilitatea și 
dorința de a învăța ceva nou.

În ciuda ambiguităților Ministerului Educației și 
în acest an copiii s-au bucurat de binecuvântarea 
părintelui Sergiu Aga, profesor de Religie de 7 ani 
la această instituție de învățământ, care a rostit 
la finalul Te-Deumului de început de an școlar, 
dimpreună cu toți elevii Rugăciunea Domnească 
– „Tatăl Nostru”.

Apoi, directoarea gimnaziului, doamna Ana 
Ceban, le-a urat bun venit tuturor elevilor, urându-
le spor la învățătură și succese mari în dobândirea 
cunoștințelor. Bucuroși au fost copiii să asculte 
felicitările și încurajările domnului Roman Boțan, 
viceprimar al orașului Orhei, care a menționat în 
discursul său faptul că elevii din această instituție 

a adus faimă orașului și chiar țării, prin activitățile 
extrașcolare ce le desfășoară. La cuvintele de 
bun augur s-a alăturat și doamna Silvia Lozin-
schi, inspector școlar în cadrul Direcției Raionale 
Învățământ și Sport ce a apreciat activitatea 
didactică ce se desfășoară în cadrul Gimnaziului 
„Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, invitând părinții 
să ia parte la acest proces indispensabil pentru o 
societate sănătoasă. Și domnul consilier orășenesc 
Vladimir Gurduza, a subliniat, în cuvântarea sa, 
rolul educației în formarea conștiinței naționale, 
ce se dorește a fi parte a unității europene spre 
care năzuim.

După încheierea careului toți elevii au partici-
pat la prima oră de dirigenție. Printre ei și micuții 
din clasele primare din satul Păhărniceni, ce 
s-au alăturat în acest an colegilor lor mai mari ce 
frecventau Gimnaziul „Ion și Doina Aldea-Teodoro-
vici” din anii precedenți, întrucât școala din sat a 
fost închisă datorită programului de reorganizare 
a învățământului din Republica Moldova.

În final de început – toți fericiți, dornici parcă de 
rezultate și împliniri. 

Să ajutăm o familie necăjită!
“Nimic nu poate apropia inima mea așa de 

mult de Dumnezeu, ca milostenia.” Sf. Isaac 
Sirul

Deseori greutățile cu care se confruntă 
semenii noștri depășesc orice imaginație. 
Parcă suntem în mileniul trei, parcă ne 
dorim să intrăm în Uniunea Europeană, 
parcă înțelegem care sunt adevăratele 
valori umane, însă trăiesc printre noi oameni 
care sunt lăsați pradă sărăciei, ignoranței și 
neputinței noastre de a sări întrajutorul celor 
necăjiți.

O tânăra familie a gustat din plin greutățile 
vieții, chiar dacă ambii soți: Ecaterina și Ivan S. 
( tineri în vârstă de 20  şi respectiv 25 ani) și-au 
dorit să ofere copiilor lor condiții mai bune 
decât au avut ei viață(Ecaterina fiind orfană 
de ambii părinți), lucrând cu ziua pentru 
a agonisi o bucată de pâine și a avea un 
acoperiș deasupra capului. Dar cum să aduni 
ceva când  nu ai nici măcar buletin de identi-
tate și când colo te pomenești părinte cu trei 
copii (unul de 3 ani și doi gemeni de 6 luni). 
Sunt însă părinți responsabili, nu dintre aceia 
care își lasă copiii și fug spre aventuri. Până 
acum au trăit într-o casă a unui consătean din 
s. Dîșcova, însă de acum încolo sunt nevoiți să 

stea într-o cocioabă de la marginea satului în 
care  la iarnă  pot îngheța de frig; pereții sunt 
crăpați, acoperișul este spart, totul parcă-i 
după război…

De scris și povestit ar fi multe, însă până 
la urmă Dumnezeu prețuiește doar faptele. 
Astfel invităm  pe toți OAMENII DE BUNĂ 
CREDINŢĂ să ofere un cât de mic ajutor 
acestei familii ca să poată intra în iarnă şi să 
depăşească această situaţie de criză.   Bani, 
materiale de construcție, haine, chiar și mân-
care, toate sunt bune și de ajutor. Orice gest 
frumos din partea Dumneavoastră ar putea 
contribui la evitarea pericolului de a supune 
chinurilor nişte copii nevinovaţi care merită 
o viaţă mai bună. Numai împreună putem 
schimba spre bine viaţa acestei familii, totul 
depinde de noi.  Vă îndemnăm dar, să nu fiţi 
indiferenţi faţă de problemele acestei familii 
necăjite!

Noi, Asociația „Filantropia Creștină” în 
parteneriat cu Asociaţia Obştească „DEMOS”, 
prin proiectul „Serviciul de Integrare Socio-
Profesională”(SISP), susţinut de „CARITAS” – 
Elveţia, am reușit perfectarea buletinului de 
identitate a lui Ivan, pentru a se ajunge la 
deschiderea unui cont bancar. La moment 

este în proces de perfectare și buletinului de 
identitate și al Ecaterinei.

DOAMNE AJUTĂ tuturor celor ce doresc să 
dea o mână de ajutor!

Pentru detalii puteţi apela la nr. de tele-
fon: 023533099.

ReChIzITe BAnCARe:
Beneficiar : Smecal Ivan

Cont bancar în lei: 231175778, deschis la
BC „ENERGBANK”S.A., filiala Orhei
Cod bancar : ENEGMD22897
Cod fiscal al BC „ENERGBANK”S.A.: 

1003600008150
Cod fiscal al beneficiarului: 2006027018901
Domiciliul beneficiarului: s. Dîşcova, r-nul 

Orhei. 
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Și în acest an, cu multă 
nerăbdare și entuziasm, mulţi 
copii din oraşul Orhei au 
aşteptat începerea TABEREI 
PRIETENIEI, organizată de către 
voluntarii Asociației Umani-
tare „Filantropia Creștină” din 
Orhei și ai Asociaţiei „Bambini 
in Romania” Onlus din Italia. 

Într-un răstimp de o 
săptămână, buna dispoziţie a 
inundat parcă Școala Raională 
de Sport Orhei, unde zâmbetele 
a peste o sută de copii au fost 
prilejute de jocuri, concursuri 
și bansuri (dansuri de grup) 
italienești, consacrate deja în 
cele patru ediții de tabără ce 

s-au desfășurat în fiecare vară.
Pe tot parcursul taberei copiii 

s-au bucurat de dulciuri, sucuri 
și apă minerală oferite în dar 
de către Societățile Comerciale 
„Tiramisa”, „Columna”și „Orhei-
Vit”, cărora le mulțumim pentru 
deschidere și susținere. De 
asemenea, suntem deosebit 
de recunoscători directorului 
școlii Sportive, domnului Vitalie 

Patraș, ce ne-a fost 
gazdă primitoare 
pe tot parcursul 
acestei frumoase 
activități.

Voluntarii au 
reuşit ca pe lângă 
activităţile dedi-
cate copiilor să 
aducă bucurie 
şi în casa unei 
familii nevoiașe, 
implicându-se în 
reparația aparta-
mentului ce a suf-
erit un incendiu. 

Momentan în 
această locuință 

trăiește un domn lipsit total de 
vedere și mama sa pensionară. 

O altă activitate frumoasă a 
voluntarilor din Orhei și Mol-
dova a fost aceea de a strânge 
prune și de a le oferi copiilor cu 
dizabilități de la Casa-internat 
din Orhei. Prunele au fost donate 
în acest scop de către familia 
Badan Victor și Nadejda, din 

livada ecologică 
ce o dețin în satul 
Chiperceni.

Activitățile în 
comun ale vol-
untarilor orhei-
eni și italieni 
demonstrează din 
plin faptul că dra-
gostea și prietenia 
nu are frontiere. 

Tabăra Prieteniei – un liant al bucuriei fără frontiere
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Tabăra „Apă din Piatră“ în 
Mitropolia Basarabiei

Şi în acest an, în luna iulie, în Mitropolia 
Basarabiei s-a desfăşurat tabăra de spiritu-
alitate pentru tineri „Apă din Piatră“. Tinerii 
participanţi s-au bucurat şi de această dată 
de prezenţa voluntarilor misionari din partea 
Centrului Misionar Creştin Ortodox din SUA 
(OCMC).

Organizată de Asociaţia de Spiritualitate 
şi Cultură Românească „UNITATE“, cu binecu-
vântarea Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepis-
cop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei 

și Exarh al Plaiurilor, cea de-a treia ediţie a 
taberei a întrunit 50 de participanți la Cen-
trul de Instruire şi Agrement „Moldtelecom“ 
din Ivancea, raionul Orhei, şi a avut tematica 
„Tinereţea - temelia credinţei“. Sprijinul Cen-
trului Misionar Creştin Ortodox din SUA a 
fost nelipsit şi anul acesta prin prezenţa a 
patru voluntari misionari care au avut rolul 
de animatori în cadrul taberei.

Timp de 5 zile, tinerii au participat la numer-
oase activităţi precum ateliere de muzică, 
dans, socializare, acordare a primului ajutor, 
discuţii tematice cu preoţi, seară de film, 
precum şi excursii la mănăstirile din zonă. 
În ziua de duminică, aceştia au participat 
la Sfânta Liturghie săvârşită de Preasfinţitul 
Antonie, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Chişinăului, la Biserica „Sfântul Vasile de la 
Poiana Mărului“ din oraşul Orhei. De ase-

menea, tinerii s-au bucurat de o întâlnire 
tematică cu PS Antonie, în cadrul căreia au 
avut posibilitatea să-i adreseze întrebări, dar 
şi să primească sfaturi utile. Preasfinţia Sa i-a 
vizitat pe tineri şi la încheierea taberei, când 
le-a înmânat diplome de participare. „Tin-
erii sunt viitorul Bisericii noastre şi noi avem 
datoria să-i ajutăm să devină creştini buni. De 
aceea, ne bucurăm de organizarea unor astfel 
de tabere în mitropolia noastră şi le suntem 
recunoscători organizatorilor pentru impli-

carea şi străduinţa lor. Tinerii 
de aici mi-au mărturisit că îi 
interesează stilul de viaţă 
ortodox şi că pleacă de aici 
hrăniţi spiritual, ceea ce este 
îmbucurător. Nădăjduim că, 
la întoarcerea la casele lor, 
ei o să-i aprindă şi pe alţii de 
dragostea pentru Hristos“, a 
precizat Preasfinţitul Părinte 
Antonie.

De asemenea, cu bine-
cuvântarea Înalt Prea 
Sfinţitului Mitropolit Petru, 
Preasfințitul Antonie a grat-
ificat-o pe Leslie Hansard, 
conducătoarea echipei de 

misionari ai OCMC din acest an, cu distincţia 
„Crucea pentru mireni“ şi a mulţumit între-
gii echipe pentru efortul de a veni în Mol-
dova şi de a împărtăşi din experienţa lor 
ortodocşilor basarabeni. „Ne bucurăm că şi 
anul acesta voluntari din partea OCMC au 
avut posibilitatea să participe, în calitate de 
animatori, la tabăra «Apă din Piatră». Ca de 
fiecare dată, experienţa interacţiunii cu tinerii 
basarabeni a fost deosebită. Suntem deja 
la a treia ediţie şi putem spune că temelia 
acestei lucrări binecuvântate cu tinerii este 
statornică şi începe să dea roade“, a specificat 
Leslie Hansard.

Organizarea ediţiei din acest an a fost 
posibilă şi datorită sprijinului acordat şi de 
Departamentul Politici pentru Relaţia cu 
Românii de Pretutindeni. 

Ecaterina Luțișina
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Publicaţia periodică  de tineret „Faptele credinţei“ 
ColeGiul RedACţioNAl: Sergiu Aga, Mariana Aga, fondatori. Redactor-şef Sergiu Aga. Tineri implicaţi în 

proiect în calitate de voluntari: Octavian Zelinski,  Aurelia Șpac, Lilia Vișanu, Irina Marga, Ecaterina Luțișina, Nicolae 
Guzo, Veronica Marga, Inga Marga.

Centrul pentru copii și tineri 
voluntari vă așteptă!

După o scurtă pauză, Centrul pentru copii 
și tineri voluntari al Asociației Umanitare 
„Filantropia Creștină” și-a redeschis larg ușile 
pentru toți elevii claselor gimnaziale ce 
doresc să-și pregătească temele pentru acasă 
într-un climat prietenos și motivant. O mână 
de ajutor le vor da copiilor tinerii voluntari ai 
asociației, ce studiază la colegiul pedagogic 
sau la alte licee din Orhei. Activităţile nu se 
vor rezuma doar la ajutorul pentru teme, ci 
vor continua cu activităţi extrașcolare: desen, 
lectură, probleme logice, sport, etc., menite 
să dezvolte copiii intelectual şi fizic.

Voluntarii centrului vor fi de asemenea 
implicați în activităţi de ajutorare a bătrânilor, 
cărora le vor tăia lemne, le vor aduce apă, le 
vor face curat în casă şi afară, le vor săpa în 

grădină etc. În acest an, un obiectiv impor-
tant pentru Centru îl va constitui activităţile 
de prevenţie a alcoolismului, a drogurilor 
şi altor adicţii dar şi de promovare a unui 
mod de viaţă sănătos în școli. De asemenea, 
experiența de peste 6 ani a Centrului va fi 
împărtășită altor comunități din Raionul 
Orhei pentru a promova voluntariatul în 
rândul tinerilor. 

Amintim că noul sediu al Centrului pentru 
copii și tineri voluntari a fost inaugurat în 
iunie 2014, aflându-se pe strada Dorobanți 
82. Până la deschiderea centrului activitățile 
sau desfășurat într-un vagon aflat pe terito-
riul Bisericii ”Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana 
Mărului”. 

Tineri ortodocși basarabeni la 
tabăra de la Nemțișor

Aflată în vecinătatea Mănăstirii Neamț și a 
Schitului Icoana Nouă, poiana Nemțișor ce a 
găzduit în al cincilea an Adunarea Tinerilor 
Creștini Ortodocși din Mitropolia Moldovei și 
a Bucovinei, a devenit gazdă și pentru tineri 
din Basarabia. În perioada 24 - 27 iulie peste 
600 de participanți la tabără, veniți în special 
din județele României, dar și din Republica 
Moldova, Italia, Franța, Spania, Portuga-
lia și alte țări din Europa, au fost angrenați 
în activități și discuții pe ateliere, având în 
față genericul: “Tinerețe și mărturisire. Tin-
erii – principalii mărturisitori ai culturii vieții 
împotriva unei culturi a morții”.

Elementul distinctiv al acestei tabere 
de spiritualitate l-a reprezentat săvârșirea 
Sfintei Liturghii în fiecare zi, dar și citirea 
necontenită a Psaltirii de către tineri. Portul 
tradițional românesc a fost și el de aseme-
nea prezent, mai cu seamă sâmbătă, 26 
iulie, când Sfânta Liturghie a fost săvârșită 
de către Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolit 
al Moldovei și Bucovinei, înconjurat de un 

sobor de preoți și diaconi. Toată poiana de la 
Nemțișor a devenit parcă și ea albă, îmbrăcată 
într-o ie brodată cu chipuri de tineri veniți la 
Sfânta Împărtășanie.

În tihna serii a fost organizată  „parada 
steagurilor” fiecărei parohii sau asociații 
din care au venit tinerii. Am fort bucuroși 
să regăsim pe unul dintre blazoane chipul 
Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, 
ocrotitorul bisericii românești din Orhei, pe 
care îl purtau trei tinere basarabence. Ne-am 
simțit cu adevărat parte a aceleiași Biserici 
Românești.

Cu nostalgie am părăsit tabăra de la 
Nemțișor, însă roadele bucuriei ce a unit 
atâția tineri vor rămâne în noi, făcându-ne 
„împreună-lucrători cu Dumnezeu”( I Cor. 3, 
9). Un proverb înțelept spune:  „Ceea ce avem 
este darul lui Dumnezeu pentru noi, ceea ce 
devenim este darul pe care-l putem face noi 
Domnului”. 

Sergiu Aga


