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Grija, iubirea de oa-
meni și traiul în cuvân-
tul Domnului au adus-o 
în ceata părinților purtă-
tori de Dumnezeu. Pentru 
minunile săvârșite și pen-
tru toate binefacerile re-
vărsate de-alungul timpu-

lui de către Sfânta Cuvioa-
să Parascheva peste po-
porul român și peste toate 
așezările creștine din țară, 
Biserica Ortodoxă Româ-
nă i-a oferit un loc aparte 
în calendarul creștin orto-
dox. Biserica a rânduit ca, 

în fiecare an, la data de 14 
octombrie, să fie cinstită și 
prăznuită în chip deosebit. 

Maica tuturor 
faptelor bune  

Cuvioasa Parasche-
va s-a născut în seco-
lul al  XI-lea, în satul Epi-
vat din Turcia. Din fragedă 
pruncie a fost crescută de 
părinți cu frică de Dumne-
zeu. A moștenit din sânul 
familiei deprinderea fap-
telor bune, a postului și a 
rugăciunii. Pe când avea 
doar 10 ani, ea a auzit 
glasul Mântuitorului într-

o biserică, mesajul fiind: 
„Oricine voiește să vină 
după Mine să se lepede 
de sine, să-și ia crucea și 
să-mi urmeze Mie”. Aces-
te cuvinte i-au schimbat 
viața, îndemnând-o să-
l caute pe Dumnezeu Cel 
Adevărat și să parcurgă 
drumul dreptei credințe. 
Auzind cuvintele Mântu-
itorului, Sf. Parascheva 
și-a dăruit hainele săra-
cilor, apoi s-a retras timp 
de cinci ani la Mănăstirea 
Maicii Domnului din Hera-
cleea și, ulterior, a ales să 
trăiască în pustiul Iorda-
nului, într-o mănăstire de 

călugărițe. Fecioara înge-
rească s-a stins din viață 
la doar 27 de ani. La 25 
de ani, un înger i-a spus 
în vis să renunțe la traiul 
din pustiu. Să se întoarcă 
la locurile părintești, unde 
să-și lase trupul pământu-
lui și să treacă din aceas-

tă lume la Dumnezeu, Cel 
pe care l-a iubit mai pre-
sus de orice. Ceea ce a și 
făcut. S-a întors la Epivat 
unde, împăcată cu Dum-
nezeu și cu oamenii locu-
lui, și-a dat sufletul. Tru-
pul său nu a putrezit du-
pă moarte. 

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

De ce inimile românilor bat pentru 
Cuvioasa Parascheva? 
An de an, pe 14 octombrie, Biserica Ortodoxă 
Română îmbracă frumoase haine de sărbătoare. 
După tradiție, preoții și credincioșii o cinstesc și o 
slăvesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, făcătoarea 
de minuni a lumii. Milostenia și dumnezeiasca 
rugăciune sunt doar două dintre marile virtuți care 
i-au împodobit sufletul și viața Sfintei Cuvioase 
Parascheva.

Anul acesta, Cuvioa-
sa Parascheva va fi prăz-
nuită în Catedrala de la 
Iași doar cu o slujbă spe-
cială, care va fi săvârșită 
de clerici în ziua de 14 oc-
tombrie. Decizia a fost lu-
ată de către Comitetul 
Național pentru Situații de 
Urgență, ca măsură de li-
mitare a răspândirii nou-
lui coronavirus. Astfel, ac-
cesul în curtea Catedralei 
se va face doar cu buleti-
nul. Prin urmare, persoa-
nele care nu locuiesc în 
județul Iași nu vor putea 
intra în curtea lăcașului de 
cult. Comitetul Județean 
pentru Situații de Urgență 
Iași a decis că Arhiepisco-
pia Iașilor va stabili un pe-
rimetru delimitat pentru 
acest praznic. În perime-
trul respectiv trebuie păs-
trată distanța de minimum 
1,5 m între persoane, pur-
tarea măștii de protecție 
este obligatorie, iar peleri-
nii nu pot avea contact cu 

racla cu moaștele Sfintei 
Parascheva. 

Patriarhul 
României, apel la 
coresponsabilitate 
și cooperare 
pentru a evita 
constrângeri 
excesive

Întâistătătorul Biseri-
cii Ortodoxe Române con-
sideră măsura ca fiind 
disproporționată și discri-
minatorie. În acest con-
text, Patriarhul României 
face apel la coresponsabi-
litate și cooperare pentru 
a evita constrângeri ex-
cesive. „Patriarhia Româ-
nă își exprimă deplina soli-
daritate cu toți credincioșii 
ortodocși care în aces-
te zile doresc să se roage 
ca pelerini Sfintei Cuvioa-
se Parascheva, precum și 
cu Mitropolia Moldovei și 
Bucovinei, gazda profund 

responsabilă a pelerinaju-
lui anual de la Iași. Interzi-
cerea în acest an a peleri-
najului la Sfânta Cuvioasă 
Parascheva pentru credin-
cioșii care nu locuiesc în 
municipiul Iași este o mă-
sură disproporționată, dis-
criminatorie și luată fără 
o consultare prealabilă cu 
Biserica Ortodoxă Româ-
nă. Arhiepiscopia Iașilor, în 
calitatea sa de organiza-
tor al acestui pelerinaj, s-a 
pregătit intens și foarte te-
meinic pentru întâmpina-
rea pelerinilor din acest 
an, ținând cont de toate 

măsurile sanitare aflate în 
vigoare. Această pregătire 
temeinică și o strânsă co-
operare cu autoritățile lo-
cale erau o garanție că 
pelerinajul de la Iași sau 
apropiatul pelerinaj de la 
București, prilejuit de săr-
bătoarea Sfântului Dimi-
trie cel Nou, constituie, în 
același timp, un exercițiu 
de protejare responsabi-
lă a sănătății și o manifes-
tare a libertății religioase 
a unui popor eminamente 
religios. Măsurile restricti-
ve ce se impun ca abso-
lut necesare trebuie să ai-

bă un solid temei legal, să 
fie justificate în mod trans-
parent, argumentat și ne-
discriminatoriu. Înțelegem 
că, în contextul epidemio-
logic de azi, regulile stric-
te referitoare la igienă, la 
purtarea măștii și la păs-
trarea distanței de 1,5 
m între persoane se im-
pun atât în spațiile liturgi-
ce, cât și în afara acesto-
ra, pentru toți credincioșii 
care participă la pelerina-
jul organizat oficial. Ne ex-
primăm speranța că, pen-
tru cinstirea demnă și res-
ponsabilă a Sfintei Cuvioa-

se Parascheva, se va reve-
ni cât mai curând asupra 
măsurii excesive de inter-
zicere a pelerinajului de 
la Iași, printr-o înțeleaptă 
modalitate de coresponsa-
bilitate și colaborare între 
Stat și Biserică, astfel încât 
toți pelerinii să se poată 
ruga Sfintei Parascheva în 
mod liber în aceste zile, cu 
respectarea strictă a tutu-
ror măsurilor sanitare dis-
puse de autoritățile com-
petente”, spune Preaferici-
tul Părinte Daniel, Patriar-
hul Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne. 

Preafericitul 
Părinte 
Daniel, 
Patriarhul 
Bisericii 
Ortodoxe 
Române: 

Interzicerea pelerinajului 
la Sfânta Parascheva, o măsură 

disproporționată și discriminatorie
Pentru prima dată în istoria Bisericii, pelerinajul 
la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, 
de la Catedrala Mitropolitană din Iași, nu va mai 
fi accesibil tuturor credincioșilor care doreau cu 
ardoare să se roage și să închine Ocrotitoarei 
Moldovei, în așteptarea unei mângâieri, în lipsuri și 
nevoie. 


