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Sfântul Ioan cel Nou 
de la Suceava, mare făcă-
tor de minuni și, totodată, 
unul dintre cei mai iubiți 
sfinți de pe bolta Ortodoxi-
ei noastre, a fost prăznuit 
în chip deosebit în Parohia 
Dimieni. “Fiind și Ziua por-
tului popular românesc, 
credincioșii au venit la 
Sfântul frumos îmbrăcați 
și având în  mâini flori, ca 
ofrandă, mai cu seamă 
flori de sânziene, cum es-
te menționat în calendar. 
Au venit cu credință, cu 
inimile deschise și pline de 
iubire sfântă, cu smere-
nie, cu mulțumire, cu pa-
ce, cu liniște, dar mai ales 
cu nădejdea că ne va iz-
băvi de noua boală molip-
sitoare, după cum este el 
cunoscut în istorie: izbă-
vitor de boli molipsitoare 

și de moarte năpraznică. 
Aseară am săvârșit Acatis-
tul și Vecernia, când Dum-
nezeu a binecuvântat pâi-
nile, grâul, vinul și untde-
lemnul din cămările noas-
tre și din toată lumea. Iar 
dimineață Utrenia și Sfân-
ta Liturghie, apoi am în-
conjurat bisericuța cu 
icoana făcătoare de mi-
nuni pe care am primit-
o în dar de la Mănăsti-
rea Vatoped din Sfântul 
Munte Athos, icoană din 
care Sfântul zâmbește! 
Din 2018 îl sărbătorim ca 
hram și a fost rânduia-
lă dumnezeiască, nu am 
așezat noi, ci însuși sfân-
tul. Iată cum! În anul 
2010 am fost la Suceava 
pentru a săruta sfintele 
moaște și de acolo, în ziua 
respectivă, am primit bu-

na veste că voi fi preotul 
acestor minunați și vred-
nici enoriași, continuând 
lucrarea vrednicului de 
pomenire părintele nos-
tru Traian Radu. În 2014 
am primit icoana mare a 
sfântului. La resfințirea bi-
sericii din 2017, l-am ru-
gat pe Preafericitul Părin-
tele nostru Patriarh Dani-
el să ofere Înalta Binecu-
vântare să-l avem drept 
hram, împreună cu Sfân-
tul Cuvios Dimitrie cel Nou 
- făcătorul de minuni, al 
cărui veșmânt îl cinstim în 
bisericuța noastră prin gri-
ja Preasfințitului Părintele 
nostru Timotei Prahovea-
nul. Și l-am primit ocroti-
tor, așa cum anunța atunci 
Preacucernicul Părintele 
nostru Protopop Cristian 
Burcea, fiindu-ne călăuză 

spre Hristos!”, ne-a spus 
părintele Cristian Bolea, 
parohul Parohiei Dimieni.

Lăcașul de cult a 
îmbrăcat veșminte 
noi

Miercuri, în zi de ma-
re sărbătoare creștină, 
mica biserică de la Di-
mieni s-a înnoit nu doar 
prin prisma rugăciuni-
lor și a cântărilor religioa-
se, ci și a veșmintelor ca-
re au împodobit-o și au 
înfrumusețat-o. “Astăzi 
am fost ajutat la slujbă de 
un vechi și bun prieten, 
părintele diacon Iulian 
Mareș, de la Catedrala Pa-
triarhală din București. La 
sfârșitul slujbei am ofe-
rit celor prezenți, ca bine-
cuvântare, cu ajutorul și 
prin bunăvoința familiei: 

Marin și Ștefania-Gabriela 
Slăvilă, caserole sigilate și 
bine ambalate, conținând 
pește fript, întrucât este 
dezlegare! Pentru acest 
hram am adăugat bise-
ricii noastre, cu ajutorul 
multor binefăcători: un 
aghiasmatar, o pisanie în 
piatră, un analog, un jilț 
arhieresc, un steag și o 
toacă mare. Mulțumesc 
Bunului Dumnezeu, Mai-
cii Domnului, tuturor în-
gerilor și sfinților, Sf. Ma-
re Mucenic Ioan cel Nou, 
Părintelui Patriarh Dani-
el în mod deosebit pen-
tru încrederea acorda-
tă, Preasfințitului Timotei, 
Părintelui Protopop, Con-
siliului Parohial și Comi-
tetului Parohial, scumpei 
mele soții Magda și fiului 
nostru Nectarie, părinților 
mei, foști soliști de muzi-

că populară în duet Vasile 
și Mariana Bolea, nașilor 
mei Adi și Sofica Stoiciu, 
Preacucernicului Părinte 
Anichit-Orest Ciucă pen-
tru susținerea la studiile 
teologice de bază, tuturor 
credincioșilor, formatorilor 
mei, colegilor de catedră 
și elevilor de la care am 
învățat multe lucruri bune. 
Mulțumesc în mod special 
și urez „La Mulți Ani!“ tu-
turor enoriașilor, ctitorilor 
și binefăcătorilor biseri-
cii noastre, întărindu-i cu 
pomenirea la sfintele sluj-
be și cu rugăciunea, după 
povața duhovnicului meu, 
și am rugămintea să fiu și 
eu pomenit, ca împreună 
să ne mântuim, să dobân-
dim Împărăția lui Dumne-
zeu: Tatăl și Fiul și Duhul 
Sfânt! Amin!”, ne-a mai 
spus părintele paroh.

Sărbătoare la Tunari 

Sfântul Ioan cel 
Nou de la Suceava, 
prăznuit cu iubire și 
bucurie în biserica 
părintelui Cristian Bolea 

Sfântul Ioan cel Nou a trăit 
în secolul al XIV-lea și a 
fost negustor de stofe 
și mătăsuri, umblând 
cu corăbiile pe Marea 
Neagră și făcând negoț 
în cetățile de la liman, 
fiind un bun credincios 
al lui Hristos. Odată, 
mergea spre Cetatea Albă 
și pe corabie a avut o 
convorbire contradictorie 
cu venețianul Reiz și el 
tot negustor, pe care 
l-a mustrat și căruia i-a 
arătat învățăturile drepte 
sau ortodoxia. Ne vom fi 
aflat la aproape 250 ani 
după Schisma cea Mare 
de la 1054 și la aproape 
100 ani după Cruciada a 
IV-a. Acesta era contextul 
istoric și religios. Reiz l-a 
amenințat pe Ioan și l-a 
mințit pe conducătorul 
tătar al Cetății Albe că 
acesta ar vrea să treacă 
la credința lor. A fost 

întrebat, dar a refuzat, 
urmând a fi bătut cu toiege 
noduroase și foarte mult 
chinuit, iar apoi tăindu-i-se 
capul de către un oarecare 
evreu. Îngerii au venit cu 
lumina lor și cu tămâie 
deasupra moaștelor sale. 
Domnitorul Alexandru cel 
Bun al Moldovei (1400-
1432) a adus sfintele lui 
moaște de la Cetatea Albă 
la Suceava,  unde-și avea 
reședința. Mai târziu, s-au 
strămutat în Polonia, la 
Jolkiev, de către Sfântul 
Mitropolit Dosoftei al 
Moldovei, din cauza 
pericolului unor atacuri și 
pentru a nu fi profanate. 
Și aici a făcut nenumărate 
minuni întregului popor. 
Apoi, după ceva vreme, au 
fost readuse la Suceava 
și așezate la locul lor. 
Pentru a nu mai fi vreodată 
strămutate, s-a adăugat 
în calendar acest apelativ: 

„de la Suceava“ și s-a 
așezat sărbătoarea de 
astăzi cu cruce roșie, 
numită: +Aducerea 
moaștelor Sfântului 
Marelui Mucenic Ioan cel 
Nou de la Suceava, zi de 
mare pelerinaj la sfintele 
sale moaște!

Comuna Tunari, satul Dimieni, miercuri, 24 iunie. Pentru credincioșii satului 
Dimieni, cel de-al doilea hram al bisericii păstorită cu multă dragoste de 
părintele Cristian Bolea a fost un bun prilej de a sărbători iubirea, unitatea, 
respectul și bucuria. Toți participanții la slujbele săvârșite aici, în cinstea 
Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, au trăit momente cu adevărat speciale.  

Ionela ChIrCu
Din minunile Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorul 

Parohiei Dimieni 


