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 Dragii mei enoriaşi! 
            În ,,scrisoarea”  trecută vă prezentam situaţia îngrijorătoare, în care se află Înalt Prea 
Sfinţitul Mitropolit Nicolae Corneanu al Banatului. Era vorba, după cum vă reamintiţi de faptul că 
dânsul participase la o sfinţire de biserică greco-catolică(unită) şi acolo se împărtăşise împreună cu 
episcopul şi preoţii greco-catolici. De aici se trăgea concluzia că Înalt Prea Sfinţia Sa intenţionează 
să treacă la greco-catolici sau la catolici, aceştia oferindu-se să-l numească mitropolit sau cardinal. 
Se punea problema caterisirii ierarhului bănăţean din rândurile ierarhiei  ortodoxe. 
              Între timp, lucrurile au mai evoluat. Sfântul Sinod Permanent al Bisericii Ortodoxe 
Române(o formă restrânsă a Sfântului Sinod) a luat în discuţie cazul într-o şedinţă  şi a ajuns la 
concluzia că nu poate lua o decizie şi va supune cazul spre dezbatere Sfântului Sinod(forma completă 
a forului) în apropiata sa şedinţă de la începutul lunii iulie. Patriarhia Moscovei şi obştea călugărilor 
de la Muntele Athos au trimis câte un protest, în care cer caterisirea ierarhului bănăţean. La 
Timişoara a avut loc un miting de stradă, la care au participat sute de credincioşi şi preoţi, 
manifestându-şi solidaritatea cu ierarhul lor. În presă au apărut numeroase articole şi luări de poziţii. 
              Subliniam în numărul trecut al ,,publicaţiei” noastre pericolul ce-l reprezintă eventuala 
trecere a înaltului ierarh la catolici sau greco-catolici, prin faptul că ar crea o nouă ruptură în trupul 
Bisericii Ortodoxe Române, asemănătoare celei de la 1700. Dacă, la prima vedere, lucrurile par fără 
însemnătate, am tras atunci un semnal de alarmă şi continuăm s-o facem şi prin prezenta, 
considerând că lucrurile au un substrat mai profund. Citind numeroasele articole din presă pe această 
temă, regretăm faptul că majoritatea din ele îl incriminează pe Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit. Mulţi 
dintre autorii acelor articole, oameni fără pregătire teologică în majoritatea cazurilor, îl atacă 
asemenea crocodililor ascunşi în ape tulburi, care sar la gâtul ierbivorelor însetate. Regretăm că prea 
puţine articole sunt semnate de preoţi şi teologi bănăţeni, în care să-i ia apărarea vlădicului! Fără 
îndoială, că pe mulţi i-a ridicat din ţărână, iar acum s-ar cuveni să fie mai solidari cu dânsul şi mai 
puţin spectatori indiferenţi. Regretăm că obştea monahală de la Muntele Athos îl judecă prea dur, 
socotindu-l eretic, fiindcă s-a împărtăşit cu ,,ereticii”. Aduc în sprijin o serie de nedreptăţi făcute 
poporului român şi Bisericii Ortodoxe Române de către Biserica Romano-Catolică. Părinţii de la 
Athos cred că au doar în parte dreptate. Este adevărat că sfintele canoane ale Bisericii noastre prevăd 
caterisirea celui ce se împărtăşeşte cu ereticii, dar sunt destui teologi în rândul Ortodoxiei, care 
socotesc că romano-catolicii şi greco-catolicii nu sunt eretici. Cele două confesiuni sunt socotite de 
aceştia biserici apostolice cu continuitate harică neîntreruptă. Cu cei dintâi am format o singură 
biserică până la 1054, iar cu ceilalţi o singură biserică până la 1700. Argumentele aduse de părinţii 
athoniţi sunt foarte adevărate, dar ele sunt de ordin istoric, nu dogmatic. E adevărat că au făcut 
destule abuzuri şi nedreptăţi românilor ortodocşi din Transilvania, dar se uită faptul că suntem în 
secolul 21 şi orice drum, cât de lung, începe tot cu primul pas. Degeaba vorbim de o viitoare refacere 
a unităţii Bisericii, dacă nu vom face nimic concret pentru realizarea ei. Ierarhul bănăţean a făcut un 
astfel de pas. Este înduioşătoare grija Patriarhiei de la Moscova pentru respectarea Sfintelor Canoane 
şi graba cu care cere caterisirea ierarhului nostru. Nu înţelegem însă cum aceeaşi patriarhie a uitat de 
aceleaşi canoane în 1940, când ne-a înghiţit Mitropolia Basarabiei de îndată ce statul sovietic ne-a 
acaparat teritoriul Basarabiei în urma Pactului Ribentrop-Molotov. Nu mai vorbim de gestul similar 
din 1812! Altfel spus, de îndată ce puterea politică ne-a luat teritoriul, Patriarhia Rusă s-a grăbit să ne 
ia şi sufletul! Nu înţelegem cum, după recâştigarea independenţei de stat a Republicii Moldova în 
deceniul trecut, Patriarhia de la Moscova refuză cu îndârjire să-şi retragă jurisdicţia, astfel că azi 
funcţionează în Republica Moldova o mitropolie care aparţine de Moscova, iar o alta care aparţine de 
Bucureşti! Ciudată frăţietate! Ne întrebăm cum de-a uitat de principiul etnicităţii, de cel al 
teritorialităţii şi de alte principii, care ţin de dreptul canonic şi chiar de buna-cuviinţă. Acum, însă, 
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dintr-o dată, cere caterisirea ierarhului bănăţean. Să fie, oare, vreo legătură cu cuvântul 
Mântuitorului: „Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile?” Să aibă cineva tot interesul să ne dezbine ca 
popor, ca ţară?  
              Mai mult, toţi cei care aruncă cu pietre în ierarhul bănăţean(din păcate chiar profesori de 
drept canonic!) uită un lucru elementar de care trebuie să se ţină seama în orice judecată: intenţia 
făptuitorului la săvârşirea faptei. Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae Corneanu afirmă cu toată 
convingerea că a făcut acel gest în spiritul eforturilor generale ce se fac de apropiere a Bisericilor, în 
spiritul frăţietăţii şi iubirii lui Hristos, ci nu spre a sfida canoanele. Când cineva bagă cuţitul în 
semenul său cu scopul de a-i suprima viaţa face o crimă, pe care Dreptul Penal o pedepseşte cu mulţi 
ani de închisoare; când bolnavul moare pe masa de operaţie, medicul chirurg nu este socotit criminal, 
fiindcă el a făcut tot ce i-a stat în putinţă ca să salveze viaţa acelui pacient.  
              Ne oprim, deocamdată aici, sperând că Dumnezeu va lumina pe ierarhii noştri să ia decizia 
cea mai înţeleaptă cu putinţă la apropiata şedinţă a Sfântului Sinod, astfel ca să nu se tulbure  unitatea 
neamului românesc.  Regretatul vlădică Nestor Vornicescu îmi punea de multe ori: „Părinte 
Alexandre, clericul, indiferent dacă este ierarh sau preot, are de slujit în viaţă două altare: unul al 
Bisericii şi altul al Patriei. Pe acestea două să le slujeşti cu credinţă toată viaţa frăţiei-tale!”  Fie 
ca aceeaşi deviză s-o aibă toţi ierarhii şi preoţii noştri de azi şi de mâine! 
                                                                * 
                  Miercuri, 11 iunie, am avut conferinţă la Episcopia Severinului şi Strehaei, prezidată de 
Prea Sfinţitul Episcop Nicodim. Tema principală a fost noul Regulament de organizare şi 
funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române. Fără îndoială, că vom mai reveni asupra acestui subiect 
în ,,scrisorile” noastre viitoare. Pentru azi vom stărui, însă, asupra unui aspect, care mi se pare de 
mare urgenţă, mai ales că încă nu s-au elaborat normele de aplicate a acestui regulament, aşa că se 
mai poate interveni pe ici, pe acolo cu câte un amendament. 
              În noul regulament  se cere reînfiinţarea cercurilor preoţeşti. Acestea au existat şi au 
funcţionat între cele două războaie. Un astfel de cerc era alcătuit dintr-un număr de 10-15  parohii 
sau chiar mai puţine, în funcţie de zona geografică, de căile de acces, de voinţa factorilor de 
conducere etc. Preoţii dintr-un cerc preoţesc se întruneau cu toţii la o parohie, prin rotaţie, slujeau 
Sfânta Liturghie în sobor, după care ţineau predici şi  conferinţe credincioşilor prezenţi la slujbă din 
parohia respectivă. La urmă, preoţii mergeau la casa preotului din parohie, iar cântăreţii la a 
cântăreţului şi serveau masa. Din păcate, existau cazuri când astfel  de mese degenerau în adevărate 
petreceri, care aduceau sminteală credincioşilor în loc de zidire sufletească. Spun acest lucru, 
amintindu-mi de relatările regretatului preot Gheorghe Sfetcu, pe atunci preot la Valea Boierească. 
În principiu, cercurile preoţeşti sunt binevenite în viaţa Bisericii noastre. Problema este că în 
duminica în care se face slujbă în sobor într-o parohie, toţi preoţii din acel sobor sunt absenţi din 
parohiile lor, adică nu fac slujbă în bisericile lor. Nu cred că este ziditor pentru sufletul credincioşilor 
mei, dacă la câteva luni în biserica lor se face slujbă cu 15 preoţi, în timp ce 14-15 duminici nu s-a 
făcut slujbă deloc, fiindcă preotul a fost plecat să slujească în alte parohii. Atunci s-ar putea întâmpla, 
ca să fie mai mulţi preoţi decât credincioşi în biserică, iar cei prezenţi să se întrebe: ,,Ştii, care o fi 
popa al nostru?”  Continuitatea liturgică, adică săvârşirea Sfintei Liturghii şi a celorlalte slujbe din 
cultul nostru, fără întrerupere, constituie cauză majoră a succesului pastoral şi misionar al unui preot 
şi contribuie la zidirea sufletească a credincioşilor din acea parohie. Am lipsit în cei 32 de ani de 
preoţie două duminici în 1977, când mi-am dat licenţa şi am luat primul şi ultimul concediu, două 
duminici în 2003, când am fost operat, o duminică în 2005, când am înmormântat pe mama şi nu-mi 
mai amintesc de vreo alta!  
              Aş propune conducerii Bisericii noastre în general şi mai ales Pre Sfinţitului Episcop 
Nicodim pentru eparhia noastră să ia în consideraţie şi următoarea variantă de funcţionare a unor 
asemenea cercuri ce se vor înfiinţa. Preoţi dintr-un cerc să se întrunească nu dumineca, ci vineri 
seara. Este sfârşit de săptămână, nu sunt nunţi sau botezuri, aşa că prezenţa ar putea fi numeroasă. La 
aceste cercuri să se prezinte 2-3 referate(predici, prelegeri, meditaţii) pe teme religioase, preoţii să 
răspundă întrebărilor adresate lor de credincioşi pe marginea temelor respective. După aceasta să se 
introducă în program şi intelectuali ai localităţii din alte domenii de activitate: profesori, învăţători, 
medici, ingineri etc. Cred că ar fi ziditor pentru credincioşii participanţi dacă de la un astfel de cerc 
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ar afla ce înseamnă virtutea sau viciul, dar ar afla şi cum să altoiască un pom, o viţă de vie, cum să se 
ferească de anumite boli, cum să acceseze un fond european, ce legi au mai venit la primărie etc. Ar 
putea să se adauge la un asemenea cerc un grupaj de cântece şi versuri, chiar o scenetă susţinută de 
elevii şcolii din localitate. S-ar putea institui un concurs tematic cu copiii etc. Cât priveşte ,,ospăţul” 
frăţesc de după şedinţă, acesta ar fi bine dacă ar fi cât mai sumar, pentru a nu deveni piatră de 
scandal pentru credincioşi.  
              Cred că în felul acesta, cercurile preoţeşti ar deveni un adevărat eveniment în viaţa unei 
localităţi, eveniment dorit şi aşteptat de localnici, iar preoţii  ar contribui masiv la impulsionarea  
vieţii spirituale a comunităţii.  
                                                                * 
              În părţile Olteniei şi mai ales ale Severinului există cel puţin trei zile în an, care nu sunt 
considerate sărbători bisericeşti propriu-zise, dar poporul le respectă cu sfinţenie de când se ştie. Este 
vorba de 11 Iunie( Sfântul Apostol Vartolomeu), 17 Iulie(Sfânta Muceniţă Marina) şi 23 
Iulie(Sfântul Mucenic Foca).  Lucrul în aceste zile este considerat aducător de mari pagube, iar 
sfinţii menţionaţi  sunt socotiţi că au mare influenţă asupra ploilor, furtunilor, trăznetelor. Circulă şi 
multe povestiri în popor cu privire la pedepsirea exemplară a celor ce-au lucrat în astfel de zile. Am 
putea spune că aceşti sfinţi sunt consideraţi la fel de importanţi sau chiar mai importanţi decât 
Sfântul Prooroc Ilie(20 Iulie) sau Sfântul Pantelimon(,,Sfântul Ilie cel Şchiop”)(27 Iulie). 
Propunem Prea Sfinţitului Episcop Nicodim să analizeze posibilitatea instituirii acestor zile ca 
sărbători bisericeşti locale şi înscrierea lor în calendar ca sărbători ,,cu cruce roşie”, ca zile în care să 
se oficieze slujbă la biserică. Într-o zonă în care agricultura constituie încă sursa principală de 
existenţă pentru majoritatea populaţiei, este bine ca să se ia seamă la astfel de  tradiţii intrate adânc în 
viaţa poporului român şi respectate după cuviinţă, cu atât mai mult cu nu încalcă învăţătura 
dogmatică şi rânduiala liturgică a Bisericii noastre. Potrivit canoanelor, ierarhul are dreptul să 
instituie sau să suspende sărbători în eparhia sa.  
                                                                * 
              Într-o seară, marele artist Gheorghe Zamfir a dat un interviu la televizor. Mi-a lăsat un gust 
amar. Omul acesta a cucerit lumea cu naiul său. Milioane de discuri şi CD-uri s-au răspândit în 
lumea întreagă; milioane de oameni îl ascultă fascinaţi; nenumărate premii şi distincţii i-au fost 
acordate în zeci şi zeci de ţări. Numai Discul de aur, cea mai înaltă distincţie acordată în domeniul 
muzical, l-a primit din partea a 120 de ţări, doar din România nu! Era nemulţumit de ţara lui, de felul 
cum este primit şi tratat când vine în ţară, de răceala autorităţilor faţă de el. Păcat! Constantin 
Brâncuşi, Mircea Eliade, Eugen Ionescu şi mulţi alţii abia când au devenit celebri în lume i-am 
descoperit şi noi şi ne-am mândrit cu ei că erau români! Of! Iartă-ne, bade Gheorghe, c-o fi vreun 
blestem şi pe capul nostru!  
                                                                * 
                Joi, 5 Iunie, de ziua Înălţării Domnului, la biserica de la Malovăţ, am avut bucuria să 
primim vizita şi să slujim împreună cu Părintele Nicolae Tănase de la Parohia Valea Plopului din 
Judeţul Prahova. Venea din Germania, unde ţinuse un ciclu de conferinţe pentru combaterea 
avorturilor. V-am mai vorbit de el în anii trecuţi. În urmă cu 11 ani i-am făcut o vizită în parohie. În 
anii trecuţi i-am trimis şi câţiva saci cu haine pentru copii adunate din parohie. Avea 150 de copii 
atunci; acum  avea 258! Îi aduna de prin spitale pe cei abandonaţi de mame; convingea femeile să nu 
avorteze, ci să nască, iar copiii îi lua el. Încredinţa acei copii familiilor din parohie şi acorda câte o 
îndemnizaţie pentru fiecare copil. Erau familii şi cu 12 copii în îngrijire. Îi creştea până la 18 ani, îi 
învăţa câte o meserie. Mulţi rămâneau în sat. Construise biserică înainte de 1989 numai noaptea, 
fiindcă nu i se dădea autorizaţie, satul fiind în plan de demolare. La biserică avea atelier de tâmplărie 
şi sculptură, atelier de croitorie. Acasă, în Vălenii de Munte, el scria noaptea cărţi şi le trimitea în 
ţară la cititori. Acum are în lucru 42 de case. Vrea să dăruiască aceste case copiilor care se stabilesc 
în sat şi mai ales fetelor, aşa, ca să aibă şi ele o zestre. Acum, fusese în Germania cu o maşină 
împrumutată. Când s-a aplecat, reverenda o avea ruptă. Mă întreb, cum s-o fi simţind consilierul 
pentru asistenţă socială de la episcopia lui, când vine să-i facă inspecţie şi să-i dea îndrumări. Se ştie 
doar că un consilier eparhial este un preot cu mai multă experienţă în domeniu decât preoţii din 
eparhie. De la el preoţii aşteaptă un sfat, o îndrumare, ca de la unul care a trecut pe unde trec ei!! 
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                                                                * 
              În ,,scrisoarea” precedentă vă prezentam cele relatate de Doamna Bucur Emilia din 
Bucureşti privind monumentul Eroilor Pompieri din Dealul Spirii. Fusese acoperit cu un 
,,geamantan” de scândură şi pe acesta se lipiseră afişe cu o expoziţie de modă. Nu ştiu dacă şi alte 
publicaţii s-au revoltat de infamia respectivă, cert este că la câteva zile după apariţia pe internet a 
,,scrisorii” noastre, Doamna Bucur Emilia mi-a telefonat, comunicându-mi că indivizii profanatori şi-
au luat geamantanul şi, cu  coada între picioare, duşi au fost. Ducă-se! Pe situl Ministerului Culturii 
şi Cultelor a apărut o ştire, cum că acea ,,acoperire” a monumentului a fost ,,o eroare”. Bine că s-a 
rezolvat! 
                                                                *  
               Pe 1 Iunie, locuitorii comunei Malovăţ au reales, pentru încă patru ani, cu unanimitate de 
voturi, pe Domnul George Bazavan primar. A fost o decizie matură, dovadă cele 1300 de voturi cu 
care şi-a devansat ,,adversarii”. Dumnezeu să-i ajute să-şi poată duce la împlinire toate proiectele 
destinate comunei noastre, că nu sunt puţine! Îi urăm succes deplin! 
                                                                * 
                  În această perioadă am primite o donaţie de 200 lei de la Doamna Fleck Maria din 
Köln(Germania), fiica regretatului Rolea Petre din Bârda şi 200 lei de la Domnul  Pau Claudiu din 
Malovăţ. Dumnezeu să le răsplătească! 
                                                                * 
                  În această perioadă am făcut următoarele plăţi mai mari, astfel:  170  lei pentru  butelie, 
ceas, furtun şi gaz pentru Patraşcoiu Ştefania; 300 lei acont pentru placa de la fântâna arteziană; 543 
lei pentru coletele cu cărţi trimise; 357 lei pentru pâinea donată în luna mai. 
                                                                * 
                  Pe 8 Iunie am fost la Floreşti. Fântâna arteziană comandată de Domnul Ionaşcu Marian 
din Anglia pentru biserica din Malovăţ era gata. Va veni meşterul s-o monteze de îndată ce vom face 
racordarea la reţeaua de apă. Domnul primar George Bazavan a început deja lucrarea de racordare. 
Am comandat placa de marmură(50/70 cm). Costă 570 lei. 
                                                                * 
                  În această perioadă, preotul Dvs. a mai publicat câteva articole astfel:  Sindicate 
preoţeşti!? în ,,Neamul românesc”, 2008, nr. 25, 2 iun., ediţie on-line(http://www.neamul-
romanesc.com); Un caz: Mitropolitul Nicolae Corneanu, în  ,,Analize şi fapte”, III(2008) , nr. 
25(15 iun.), ediţie on-line(http://analize-si-fapte.com); Geamantan în loc de statui, în ,,Analize şi 
fapte”, 2008,  15 iun., ediţie on-line(http://analize-si-fapte.com). 
                                                                * 
              Rugăm pe toţi enoriaşii noştri şi pe toţi cei ce primesc această ,,scrisoare”, indiferent dacă au 
vreo legătură sau nu cu parohia noastră, indiferent dacă sunt din ţară sau din străinătate, dacă sunt 
conectaţi la interent, să ne comunice adresele dumnealor de e-mail. Le trimitem gratuit atât 
,,scrisoarea”, cât şi grupaje de diapozitive tematice cu conţinut enciclopedic, religios etc. Doamna 
Prof. Florica Kemenschi, directoarea Colegiului Naţional Economic ,,Th. Costescu” din Tr. Severin 
şi Domana Steluţa Manolache din Bucureşti ne-au pus la dispoziţie până acum aprox. 1oo seturi de 
astfel de diapozitive. Le vom prezenta şi la biserică, cu prilejul filmelor. 
                                                                * 
               Atenţie! Pe  25 Iulie organizăm excursie la Mânăstirea Sf. Ana de la Orşova. Va costa 
în jur de 10 lei /pers. Aşteptăm înscrieri. Vineri, pe 18 Iulie la Malovăţ şi vineri, pe 25 Iulie la 
Bârda, începând de la ora 20 avem film la biserică. 
                                                                *  
          În luna iulie avem următorul program de slujbe: 5 Iul. (Malovăţ-Bârda); 6 Iul. (Bârda); 12 Iul. 
(Malovăţ-Bârda); 13 Iul.(Malovăţ); 19 Iul.(Malovăţ-Bârda); 20 Iul. (Bârda); 26 Iul.(Malovăţ-
Bârda); 27 Iul. (Malovăţ). În restul timpului, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, la şcoală sau la 
telefon 0724.99.80.86. Poate fi contactat şi pe e-mail la adresa: stanciulescubarda@gmail.com. 
                                                                              * 
             Sănătate, pace şi bucurii să vă dea Dumnezeu!  
                                                                                                 Pr. Al. Stănciulescu-Bârda    

 4



 

Scrisoare pastorală 
Foaie periodică, gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi 

Anul VI(2008), nr. 136(15 –30 Iunie) 
 

              Dragii mei enoriaşi! 
              Poate mulţi dintre Dumneavoastră aţi privit în câteva seri  pe diferite posturi de televiziune o 
situaţie penibilă. Aţi văzut un om, care coborâse atât de jos pe scara morală, încât se cutremura şi cel 
mai puţin familiarizat cu principiile morale. Conştiinţa fiecăruia dintre noi se revolta la vederea 
acelor fapte oribile, scârboase, pe care acel individ le săvârşea împreună cu alţii. Omul acela era din 
Italia, din Roma. Poate aţi răsuflat uşuraţi, numai că, din păcate, omul acela era român şi, mai mult, 
era preot. Eu însumi am simţit un fel de uşurare de moment, când patriarhia de la Bucureşti a declarat 
public că nu-l cunoaşte, iar el a precizat că nu este sub jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Române, ci a 
unei alte patriarhii. Omul acela apărea la televizor şi avea neruşinarea să-şi susţină viciile scârboase, 
care-i erau prezentate pe fond. Conştiinţa lui era atât de adormită, încât îşi apăra cu  ardoare păcatul. 
Te îngrozeai de liniştea şi seninătatea lui sufletească, de revolta lui că noi nu-l înţelegem. Reieşea din 
argumentaţia lui că noi, românii de acasă, suntem înapoiaţi, tributari unor idei învechite şi nu ştim ce 
este libertatea, civilizaţia şi moravurile europene. Dumnezeule! Aceea era Europa!?  Adevărate 
vremuri de sfârşit de lume şi de veac, adevărate vremuri apocaliptice, când fiara umblă pe stradă fără 
teamă şi fără jenă, arătându-şi părţile cele mai urâte şi vulgare! 
             În urmă cu patruzeci de ani, ca elev la seminar, ascultam câte un profesor care-şi făcuse 
studiile în străinătate spunându-ne: ,,- Măi, copii, măi, voi sunteţi nişte îngeri, mă, faţă de ce am 
văzut eu în Apus. Nu vă spun amănunte, ca să nu vă dau idei!”  De multe ori mi-am amintit această 
afirmaţie, dar n-am înţeles-o. Abia acum încep s-o înţeleg. Parcă lumea s-a răsturnat de n-o mai poţi 
înţelege! Cum ne mai poate răbda, oare, Dumnezeu pe noi, cei ce-am transformat Pământul întreg, 
planeta noastră în adevărată Gomoră şi Sodomă de altădată! 
              Oare, de ce nu avem toţi cei ce ne-am născut români şi purtăm acest nume toată viaţa 
noastră demnitatea de a nu ne profana cu faptele noastre icoana ţării, indiferent pe unde ne-ar duce 
paşii în lume! Ţara este ca o mamă. În lume sunt multe femei, milioane de femei, dar numai una îţi 
este mamă. Poate aceea este mai puţin învăţată, poate mai puţin frumoasă, poate nu miroase a 
parfumuri scumpe şi nu are coafuri savante, poate miroase a bălegar, fiindcă a rânit la vacile din 
grajd, poate are hainele rupte, dar, cu toate acestea, îţi este mamă. Nimeni şi nimic pe lume nu o 
poate înlocui pentru tine. Femeia aceea, ai datoria, în faţa oamenilor şi în faţa lui Dumnezeu, s-o 
respecţi, s-o iubeşti şi să n-o împroşti cu noroiul faptelor rele, urâte,  imorale. Ai şi o altă mamă 
spirituală, care te-a înfiat prin Botez, care este Biserica, aşa cum spune Mihai Eminescu. Nici pe 
aceasta n-ai dreptul s-o batjocoreşti după bunul tău plac. Ascultaţi ştirile şi vă va fi ruşine că sunteţi 
fraţi de neam şi de credinţă cu tot felul de criminali oribili, de oameni imorali, de oameni care şi-au 
pierdut busola în viaţă, de oameni bolnavi de nedumnezeire.  
              Doamne, Doamne, îndură-Te de neamul acesta şi nu ne mai da prilejul vreodată să vedem 
fapte precum cele la care am făcut referire. Simţim tot mai mult nevoia să ne speli sufletele de 
mizeria în care ne afundăm zi de zi, simţim nevoia să ne regăsim pe noi înşine şi să  Te regăsim pe 
Tine! 

* 
              De curând, doi senatori, Domnii Funar şi Ghişe, au propus o lege nouă, care s-a dovedit 
inutilă, neînţeleasă, asemenea unui copil avortat. Cei doi propuneau, nici mai mult, nici mai puţin, ca 
la posturile de radio şi televiziune să se prezinte în mod egal ,,ştiri pozitive şi ştiri negative”, ci să nu 
mai predomine ,,ştirile negative”, care imprimă o stare de deprimare, de rău populaţiei, o stare care 
influenţează copiii şi tinerii spre crimă şi violenţă. Cei doi nu puteau să explice cam ce înţeleg ei prin 
,,ştiri pozitive şi negative”. Desigur, autorii legii fuseseră de bună credinţă şi vruseseră să pună 
stavilă avalanşei de ştiri, care prezentau tot felul de crime, de violuri, incesturi şi multe altele 
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asemenea. Felul cum o  formulaseră şi o motivaseră lăsa însă de dorit. Dacă cei doi ar fi raportat-o la 
morala creştină, ar fi fost cu totul altceva. Legea ar fi fost înţeleasă şi de colegii din parlament şi de 
omul cel mai simplu. O formulare de tipul  ,,fapte morale şi fapte imorale” ne-ar fi dus cu gândul, ca 
popor cu mentalitate creştină, la preceptele Bibliei şi altfel am fi înţeles. Faptul ne dă de gândit un alt 
aspect: din păcate, am pierdut reperele, busola, sistemele de referinţă. Meteorologii când apreciază 
temperatura, iau ca  reper punctul la care îngheaţă apa. Tot ce este mai rece, este socotit negativ şi se 
notează cu minus; tot ce este mai cald, este socotit pozitiv şi se notează cu plus. Toată lumea 
înţelege. De ce nu ne-am referi la scara de valori a Bibliei, când vorbim despre faptele noastre? De ce 
ne e ruşine să afirmăm că suntem creştini, chiar dacă am ajuns parlamentari sau altceva! 

* 
                 În ,,scrisoarea” trecută vă vorbeam de recenta şedinţă cu preoţii şi de viitoarele cercuri 
preoţeşti. Voi face referire azi la un alt aspect al noului Regulament de organizare şi funcţionare a 
Bisericii Ortodoxe Române. Se vorbeşte acolo de constituirea unui fond de ajutorare a bisericilor 
sărace, în sensul că veniturile parohiilor vor fi centralizate la nivel de protoierie sau de episcopie şi 
de acolo să se asigure salariile tuturor preoţilor şi cântăreţilor, lucrările de construcţii şi reparaţii. În 
felul acesta, parohiile nu vor mai avea fonduri proprii, ci va exista un singur fond, în care vor pune 
toţi şi din care vor lua toţi! Dumnezeule!  Parcă aud repetându-se principiul, care ne-a dus la dezastru 
economic: ,,de la fiecare după posibilităţi, fiecăruia după necesităţi!” Aşa ni se spunea şi la intrarea 
în ceapeu: toţi vom fi proprietari, toţi vom fi beneficiari. În Bârda au băgat oamenii 150 de perechi 
de boi şi tot pe atâtea care şi alte acareturi, iar înainte de Revoluţie  se ajunsese de nu mai avea 
ceapeul un car, ca să ducem un mort la cimitir!  Ştim toţi ce a însemnat colectivizarea, că nici astăzi 
nu ne mai vindecăm, după aproape douăzeci de ani de când ne-am scăpat. Este foarte trist, că nu 
luăm aminte că centralizarea economică a fost falimentară în toate ţările şi că naţiunile civilizate ale 
lumii de astăzi promovează descentralizarea economică, aceasta fiind adevărata pârghie a 
progresului. O centralizare economică în cadrul Bisericii sub pretextul ajutorării parohiilor sărace ar 
aduce mari deservicii Bisericii în sine şi fiecărei parohii în parte. În primul rând, mulţi preoţi vor 
evita să înregistreze o bună parte din venituri, ştiind că de cele înregistrate vor beneficia alţii.  Vor 
trebui instituite taxe fixe şi uniforme în toate parohiile pentru servicii. Dacă de 32 de ani de când sunt 
preot nu am pretins bani pentru servicii, cum voi proceda acum, dacă voi fi obligat să introduc 
asemenea taxe? Se vor stimula, oficial, cei care nu-şi fac datoria. Dacă tot li se asigură salarizarea, 
indiferent dacă au activitate sau nu, de ce să nu se ocupe de altceva?! Vor dispărea iniţiativele 
pastoral-misionare. Atâta vreme cât va trebui să merg cu căciula în mână la uşa protopopului sau a 
consilierului  sau a ierarhului, ca să obţin o aprobare ca să cumpăr un kilogram de cuie şi câteva 
scânduri ca să repar gardul, cum voi avea neobrăzarea să cer bani ca să dau pâine la biserică, ori să 
public cărţi, ori să dau ajutoare celor aflaţi în dificultate din parohia mea? Cum aş putea să 
îndrăznesc să cer alocaţii ca să fac o lucrare de sculptură sau de pictură mai deosebită, de calitate mai 
bună, atâta vreme cât toţi preoţii şi toate parohiile trebuie să fie egali şi egale? Cu ce ar fi mai breaz 
preotul Stănciulescu, ca să primească astfel de ajutoare sau alocaţii?  Cred că repartizarea unor astfel 
de fonduri ar stârni mari nemulţumiri, neîncredere, bănuieli şi altele asemenea, ceea ce ar aduce doar 
deservicii Bisericii în sine.  
              Mai circula în urmă cu câţiva ani o ideea genială, care, dacă s-ar fi pus în practică, ar fi fost 
un dezastru. Se propunea să se angajeze un fel de perceptor pe lângă fiecare protoierie şi acesta să 
meargă din localitate în localitate, din casă în casă şi să strângă bani pentru biserici, iar preoţii să nu 
mai aibă  nici o atribuţie în gestionarea fondurilor. Acel ,,perceptor” să emită chitanţele, iar preotul 
să nu oficieze un serviciu, până enoriaşul nu-i prezintă chitanţa de achitare a sumei stabilite de la 
centru. Comentariile sunt de prisos! 
              Înainte de a se lua o măsură de genul celor de mai sus, ar trebui să se discute foarte serios cu 
toţi preoţii, fiindcă s-ar putea ca unele dispoziţii să fie emise de la birou şi să nu aibă o temeinică 
legătură cu situaţia de pe teren. Fără îndoială că, atât majoritatea preoţilor, cât şi a enoriaşilor, doresc 
să ajute parohiile mici şi sărace, dar după posibilităţile şi voia lor, aşa cum o fac şi când e vorba de 
sinistraţi sau de Fondul Central Misionar. Ar mai trebui ţinut seama şi de un alt aspect: orice 
apicultor de meserie nu va face niciodată dintr-un stup cu zece rame alţi zece stupi cu câte o ramă. 
Vor muri toţi în timpul iernii. Dacă din zece stupi cu câte o ramă va face unul cu zece rame, stupul 
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acela va ieşi în primăvară, va fi puternic şi va putea să roiască după cum este legea firii. Cine are 
urechi de auzit să audă! 
                                                                * 
             La 15 iunie s-a încheiat anul şcolar. Anul acesta, preotul Dvs. a predat Religia la Colegiul 
Naţional Economic ,,Theodor Costescu” din Tr. Severin la 13 clase cu aprox. 370 elevi de cl. X-XII. 
În fiecare săptămână a transmis, pe cât a fost cu putinţă, cuvântul şi învăţătura lui Dumnezeu acestor 
tineri. Mulţumim cordial conducerii colegiului, în mod special Doamnei Director Prof. Florica 
Kemenski, pentru tot sprijinul acordat, cât şi colectivului de profesori, pentru respectul şi 
colegialitatea ce au manifestat-o faţă de preot şi faţă de disciplina pe care a predat-o. Adevăraţi 
creştini şi oameni, care-şi iubesc profesia şi  se străduiesc să pregătească pentru viaţă, sub toate 
aspectele, pe tinerii ce le-au fost încredinţaţi.  

* 
              Campania electorală, care tocmai s-a încheiat, a scos în evidenţă câteva aspecte, care trebuie 
discutate. Unii candidaţi şi-au făcut campanie în mod civilizat, corect, cinstit. Au existat însă şi 
candidaţi, care au vrut să lovească pe adversari pe sub centură, recurgând la tot felul de anonime. Sub  
umbra anonimatului (nesemnării textului), şi-au permis să bălăcărească în mod josnic pe 
contracandidaţi. Şi-au permis să zică multe şi de toate, arătându-şi de fapt propria sărăcie sufletească. 
Mi-a ajuns în mână o astfel de ,,scrisoare” , din care am reţinut două lucruri ce trebuie lămurite 
acum. Zicea stimabilul anonim că preotul l-a făcut sfânt pe primarul George Bazavan. Se vedea însă 
de la o poştă că onorabilul nu prea a fost dus pe la biserică.  Să-i fie clar  zurbagiului: un preot nu 
poate să sfinţească pe cineva, în sensul de a-l canoniza sfânt. Aceasta n-o poate face nici un episcop, 
ci numai Sfântul Sinod al unei Biserici autonome şi autocefale. Mai mult, nici chiar Sfântul Sinod nu 
poate canoniza pe cineva aflat în viaţă, ci numai după cel puţin 50 de ani de la moartea acestuia. 
Preotul de la Malovăţ nu a făcut şi nu face altceva decât să evidenţieze pe enoriaşii lui  sau pe alţi 
oameni de bine din afara parohiei, care ajută într-un fel sau altul parohia şi biserica. Preotul nu are în 
vedere funcţia, culoarea politică, sexul, starea economică etc.  a cuiva, ci aportul pe care acela îl 
aduce la bunul mers al parohiei, la înfrumuseţarea locaşului. Că a apărut mai des decât alţii în 
,,scrisorile” noastre Domnul primar George Bazavan este foarte adevărat, dar dânsul a apărut, 
fiindcă a şi făcut nu multe, ci foarte multe pentru bisericile parohiei noastre. Când au ajutat şi alţii, i-
am menţionat pe fiecare în parte. Nu înseamnă însă că dacă i-am menţionat în ,,Scrisoarea pastorală” 
i-am făcut sfinţi. Am menţionat la timpul când au făcut donaţii pe Domnul Lulu Ciurel cu Doamna 
Oana, pe Domnul Dr. Artur Silvestri, pe Domnul Gheorghe Belega, familia Gheorghe şi Cecilia 
Verdeş, Doamna Lucreţia Omir şi mulţi, mulţi alţii, deşi nu s-a gândit nimeni că a şi devenit sfânt 
după ce a făcut o donaţie. Oricum, rugăm pe stimabilul, când mai vrea să scrie asemenea anonime, să 
încerce să le şi semneze, vorba ăluia: ,,anonimă, anonimă, dar măcar să fie semnată!” Păi, nu? 

* 
              Trăirăm s-o vedem şi pe asta! În curtea bisericii de la Malovăţ a ajuns apa. Domnul 
primar George Bazavan a pus la dispoziţie toate materialele necesare(conducte, ciment, balastru 
etc. ) şi oamenii. Au fost săpate şanţurile şi făcute racordurile. Urmează să turnăm o placă de ciment, 
să aducem şi să instalăm fântâna arteziană şi placa. Încă puţin! 

* 
              Lucrările la dispensarul comunal au avansat destul de mult. Acum se lucrează la acoperiş. 
Dacă va fi totul realizat conform proiectului, vom avea poate cel mai modern dispensar rural din 
judeţ. S-o vedem şi pe asta! Primarul nu se lasă! 

* 
              Lucrările de aducţiune a apei la Bârda au înaintat şi ele. Se lucrează pe mai multe tronsoane. 
Cert este că între satele Bobaiţa şi Bârda s-a întins deja conducta. Aşteptăm apa, deşi ne temem că 
debitul va fi insuficient, dacă avem în vedere grosimea conductei. Vom vedea! 

* 
             În această perioadă am primit ajutoare astfel: Doamna Omir Lucreţia din Bucureşti, fiica 
regretatului Constantin Omir din Malovăţ a donat iarăşi 200 lei; Doamna  Popescu Mirela din Tr. 
Severin, nepoata regretatului Pavel Stoicheci şi Doamna  Pera Maria din Tr. Severin, fiica 
regretatului Pera Vasile din Malovăţ, au donat câte 50 lei. Dumnezeu să le răsplătească! 
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* 
              În cursul lunii iunie s-a donat pâine credincioşilor participanţi la slujbe, cât şi unor enoriaşi 
aflaţi în dificultate, astfel: 8 Iun. (Bârda): 70 pâini; 15  Iun.(Malovăţ): 175 pâini; 22 Iun.(Bârda): 79 
pâini. Aşadar, în cursul lunii Iunie s-au donat  324 pâini. Tuturor celor ce au venit la biserică, în 
toate cele patru duminici ale lunii li s-au dăruit reviste donate de Episcopia Severinului şi Strehăii. 

* 
              În această perioadă, parohia noastră a reeditat cartea Iisus Hristos. Documente secrete(126 
pagini). Este o carte care aduce mărturii zdrobitoare privind existenţa Mântuitorului ca persoană 
istorică, reală.  
                                                                                * 
 De asemenea, preotul Dvs. a mai publicat o serie de articole, precum: Bine că nu ne omoară şi pe 
noi, în ,,Analize şi fapte”, 2008,  22 iun., ediţie on-line(http://analize-si-fapte.com); Preotul nu 
ghiceşte în Sfânta Evanghelie…, în ,,Epoca”, 20 iun. 2008, ediţie on-line(http://revista-epoca.com); 
Scrisoare lui Eminescu(II), în ,,Orizonturi şcolare”, Malovăţ, 2008, nr. 3, p. 22; Bravo, Tökeş,  în 
,,Analize şi fapte”, 2008,  29 iun., ediţie on-line(http://analize-si-fapte.com). Am descoperit abia 
acum o recenzie la cartea   Al. Stănciulescu - Bârda, Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxă 
Română"(1874-1994), vol.III, în „Viaţa cultelor”, anul XI(2002), nr. 481(7 Noiembrie). De 
asemenea, a apărut o recenzie semnată de Domnul  George Roca în revista „Noi, Nu!”(Sydney, 
Australia, 2008, Aprilie); 

* 
              La 24 Iun., preotul Dvs. a susţinut examen la disciplina  Dreptul proprietăţii intelectuale, 
la Universitatea ,,Spiru Haret”, al cărui student este. Din păcate, nu a mai putut susţine şi alte 
examene în această sesiune, fiindcă toate au fost fixate duminică dimineaţa. Are aghiuţă grijă să-şi 
vâre coada! 

* 
              Rugăm pe toţi enoriaşii noştri şi pe toţi cei ce primesc această ,,scrisoare”, indiferent dacă au 
vreo legătură sau nu cu parohia noastră, indiferent dacă sunt din ţară sau din străinătate, dacă sunt 
conectaţi la internet, să ne comunice adresele dumnealor de e-mail. Le trimitem gratuit atât 
,,scrisoarea”, cât şi grupaje de diapozitive tematice cu conţinut enciclopedic, religios etc. Doamna 
Prof. Florica Kemenschi, directoarea Colegiului Naţional Economic ,,Th. Costescu” din Tr. Severin 
şi Domana Steluţa Manolache din Bucureşti ne-au pus la dispoziţie până acum aprox. 100 seturi de 
astfel de diapozitive. Le vom prezenta şi la biserică, cu prilejul filmelor. 
                                                                                 * 
               Atenţie! Pe  25 Iulie organizăm excursie la Mânăstirea Sf. Ana de la Orşova. Va costa 
în jur de 10 lei /pers. Aşteptăm înscrieri. Vineri, pe 18 Iulie la Malovăţ şi vineri, pe 25 Iulie la 
Bârda, începând de la ora 20 avem film la biserică şi audiţie muzicală. 
                                                                                 *  
              La 8 Iunie am oficiat cununia Domnului Tărăbâc Lucian-Sebastian din Malovăţ cu 
Domnişoara Dobromirescu Mirela-Simona din Crăguieşti. Sănătate, fericire şi împliniri să le dea 
Dumnezeu! La  29 Iunie am oficirat înmormântarea lui Tărăbâc Gheorghe(81 ani). Dumnezeu să-l 
ierte! 

* 
          În luna iulie avem următorul program de slujbe: 5 Iul. (Malovăţ-Bârda); 6 Iul. (Bârda); 12 Iul. 
(Malovăţ-Bârda); 13 Iul.(Malovăţ); 19 Iul.(Malovăţ-Bârda); 20 Iul. (Bârda); 26 Iul.(Malovăţ-
Bârda); 27 Iul. (Malovăţ). În restul timpului, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, la şcoală sau la 
telefon 0724.99.80.86. Poate fi contactat şi pe e-mail la adresa: stanciulescubarda@gmail.com. 

* 
             Sănătate, pace şi bucurii să vă dea Dumnezeu!  
                                                                                                 Pr. Al. Stănciulescu-Bârda            
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Scrisoare pastorală 
Foaie periodică, gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi 

Anul VI(2008), nr. 137(1 –15 Iulie) 
 
              Dragii mei enoriaşi! 
              Cu îngăduinţa Dvs., vom continua şi azi să analizăm câteva aspecte ale Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române, nu de dragul de a critica, ci  cu dorinţa 
sinceră de a aduce contribuţii la buna funcţionare a instituţiei din care facem cu toţii parte. 
              Există în acest regulament câteva articole, care se referă la preot. Citim acolo, că preotul 
este ,,trimisul” sau ,,delegatul” ierarhului în parohie. Nu se vorbeşte, însă, nimic de vreo contribuţie 
cât de mică a comunităţii, a parohiei, la alegerea şi desemnarea preotului respectiv. Ca să fim mai 
expliciţi în ceea ce vrem să susţinem, putem asemăna această situaţie cu alta la fel de ciudată: un tată 
îi spune fiului său: ,,- Mergi la adresa cutare. Acolo vei găsi o fată/femeie necăsătorită. Te stabileşti 
la ea, îi devii soţ, întemeiaţi familie şi să fiţi fericiţi!” Dacă în altă epocă şi-n alte locuri asemenea 
căsătorii ar fi posibile, la noi astăzi ar fi imposibile. Si, totuşi, în biserica noastră, mai ales cea din 
fostul regat, se practică. În Transilvania şi Banat se mai păstrează, în parte, regulile şaguniene, aşa că 
ne referim doar la părţile sudice şi răsăritene ale Carpaţilor. Practica aceasta a ,,trimiterii” sau 
,,delegării” era mai mult decât necesară în perioada Sfinţilor Apostoli şi câteva secole după aceea, 
când apostolii şi ierarhii trimiteau preoţi şi misionari în zonele necreştinate să predice Evanghelia, să 
întemeieze noi biserici şi comunităţi creştine. Era vremea ,,copilăriei” creştinismului. Astăzi, la noi, 
după două mii de ani de creştinism, nu mai putem vorbi de o perioadă de ,,copilărie”, ci de o 
maturitate deplină a creştinilor noştri. Tocmai de aceea aceşti creştini maturi într-ale învăţăturii şi 
practicii creştine trebuie trataţi cu mai mult respect. Acesta poate fi manifestat de către conducerea 
Bisericii începând chiar de la momentul acesta al alegerii unui nou preot într-o parohie. 
              Dar să vedem ce inconveniente prezintă actuala practică a ,,trimiterii” unui preot nou într-o 
parohie vacantă. Dacă nu au fost mai mulţi candidaţi, singurul care a solicitat parohia respectivă şi i-
a fost atribuită de către ierarh, se poate trezi într-o situaţie penibilă. Dacă vine dintr-o altă zonă şi nu 
cunoaşte locurile şi oamenii, se poate trezi în mijlocul unei comunităţi străine, pe care nu o înţelege 
şi de care nu  e înţeles. Este o situaţie grea, care-l va marca pe preotul/candidatul respectiv pentru 
multă vreme sau poate chiar pentru tot restul vieţii. Dacă au fost mai mulţi candidaţi, unul singur va 
fi ales şi ,,trimis” de ierarh în  parohia vacantă. Ceilalţi vor rămâne nemulţumiţi şi, de cele mai multe 
ori, vor răspândi zvonul că parohia respectivă a fost atribuită celui ales în baza unui peşcheş, unei 
mite,  unui favoritism, unei intervenţii din partea unor persoane sus puse sau unor instituţii interesate. 
În această situaţie, oricine va trage concluzia firească: ierarhul nu a fost cinstit. Este o acuzaţie gravă, 
pe care presa o poate specula şi o poate amplifica. Este cunoscut cazul unui ierarh, care era numit de 
presă ,,Şpagoveanul”. Am avut prilejul să cunosc acel ierarh în mai multe împrejurări şi am rămas 
profund impresionat de modestia, corectitudinea, spiritul de dreptate şi mai ales de generozitatea sa. 
Am discutat cu foşti colegi din zonă, din eparhia sa şi nici unul  dintre ei nu a făcut măcar vreo aluzie 
la o eventuală practică a ierarhului respectiv de genul acesta. Şi, totuşi, în vremea de astăzi, când 
domnul Vanghele ajunge de două ori primar în Bucureşti, când domnul Becali  vrea să dea mită 62 
miliarde lei vechi ca să câştige un meci de fotbal, când un ministru îşi vinde cinstea, sufletul şi 
funcţia pentru o bucată de cârnat,  îndoiala se poate strecura în sufletul şi celui mai bun creştin. El se 
va întreba, pe bună dreptate: nu cumva este adevărat că ierarhul a vândut parohia pe bani? Faptul 
acesta aduce mult rău prestigiului ierarhului, dar şi Bisericii în deplinătatea ei. Ierarhul şi Biserica 
trebuie să fie mai presus de orice bănuială de acest fel.  Supunem atenţiei o soluţie pe cât de simplă, 
pe atât de folositoare, care poate înlătura orice suspiciune de acest fel.  
              Soluţia ce-o propunem pleacă de la convingerea că ierarhul(episcop, arhiepiscop, mitropolit) 
este cinstit, de bună credinţă şi vrea binele Bisericii. Soluţia aceasta nu contravine cu nimic 
regulamentului,  ci doar îl completează. Propunem, aşadar, ca atunci când o parohie rămâne 
vacantă, ea să fie publicată în presa locală şi centrală, bisericească şi laică. Poate să-şi depună  
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dosarul oricine, dar centrul eparhial de care ţine parohia respectivă va verifica acel dosar. Candidaţii 
care întrunesc cerinţele necesare îşi încep ,,campania electorală” în parohia respectivă. Timp de 2-3 
luni vor merge în parohia cu pricina, vor participa la slujbe, vor cânta, vor predica, vor sta de vorbă 
cu enoriaşii, eventual vor face câte o vizită fiecărei familii, le vor asculta păsurile şi le vor expune 
oamenilor proiectele ce le-ar avea de realizat ca preoţi. La o dată stabilită, va fi convocată Adunarea 
Parohială într-o şedinţă extraordinară. În cadrul acestei şedinţe, Adunarea Parohială va hotărî,  prin 
vot secret sau vot deschis, care dintre candidaţi vrea să fie preot în acea parohie. Procesul verbal al 
acestei şedinţe să fie anexat la dosarul candidatului şi, ţinând seamă de voinţa majorităţii din parohie, 
ierarhul să-l desemneze pe cel ales şi să-l trimită  preot în acea parohie. S-ar putea, de asemenea,  ca 
la intervale de 4-5 ani să fie convocată din nou Adunarea Parohială şi să hotărască dacă mai vrea sau 
nu ca preotul respectiv să mai funcţioneze în acea parohie sau să fie disponibilizat, iar parohia să fie 
declarată vacantă. 
              Prin aplicarea acestei soluţii, vedem următoarele avantaje: ierarhul nu mai poate fi acuzat de 
necinste, de mituire, de nepotism,  favoritism şi altele de felul acesta; ierarhul nu mai poate fi forţat 
să numească pe unul sau pe altul de către persoane din cadrul Bisericii sau din afara ei, de către 
partide sau diverse instituţii; candidatul ales astfel nu va putea fi bănuit sau acuzat că a dat mită cuiva 
să fie numit preot; candidatul respectiv se va strădui să-şi facă datoria din momentul în care va lua 
postul în primire, pentru a nu înşela încrederea enoriaşilor săi, ştiut fiind că peste câţiva ani va avea 
din nou nevoie de votul lor pentru a mai rămâne în acea funcţie; enoriaşii din acea parohie se vor 
simţi respectaţi de către conducerea Bisericii şi vor fi mult mai ataşaţi de parohia lor, de problemele 
parohiei, înţelegând că şi părerea lor contează. Comentariile pot continua. Să sperăm că propunerea 
noastră va fi înţeleasă, ci nu răstălmăcită! 

* 
              La 8 iulie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales cu unanimitate de voturi pe 
Prea Sfinţitul episcop  Irineu Slătineanu, vicar al Episcopiei Râmnicului şi decan al Facultăţii de 
Teologie din Craiova, drept mitropolit al Olteniei şi Arhiepiscop al Craiovei. Dumnezeu să-i  ajute 
să-şi împlinească cu cinste datoriile ce-i revin în noua demnitate ce i-a fost încredinţată! 

* 
               La 9 iulie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a dat un adevărat test de 
înţelepciune şi diplomaţie, pe care l-a trecut cu brio. E vorba de cazul Înalt Prea Sfinţitului 
Mitropolit  Nicolae Corneanu al Banatului. În primul  rând, Sfântul Sinod  a constatat că nu există 
nici o decizie proprie sau a altui sinod ortodox, care să califice drept eretică Biserica Greco-Catolică. 
Ca atare,  atât timp cât nu există legea, fapta nu poate fi calificată drept fărădelege. Pe de altă parte, 
pentru a păstra unitatea dogmatică, liturgică şi canonică cu celelalte biserici ortodoxe, a decis ca de 
acum încolo nici un ierarh, preot sau diacon nu are voie să slujească Sfintele Taine sau ierurgiile 
împreună cu slujitori ai altor culte, inclusiv cu ai Bisericii Greco-Catolice. Teoretic, problema este 
rezolvată. Practic, situaţia devine delicată în cazul familiilor mixte, când la o înmormântare, să 
zicem, familia doreşte să participe şi preoţi ortodocşi şi greco-catolici. Sunt situaţii de acest fel în 
Transilvania şi Banat. Este însă ridicol din partea acelor ziarişti, care, până mai ieri acuzau Sfântul 
Sinod că este dur faţă de un ierarh, care a vrut apropierea între cele două culte, iar acum cam aceiaşi 
ziarişti  acuză Sfântul Sinod că l-a absolvit de învinuiri pe ierarhul bănăţean! Comentariile sunt de 
prisos  privind seriozitatea acestor oameni de presă. Ne bucurăm, totodată, că în această ,,scrisoare”, 
care apare pe internet la câteva minute după finisarea ei, am luat poziţie, cu argumente pe care le-am 
considerat convingătoare, în apărarea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae Corneanu, argumente 
pe care, fără îndoială, Sfântul Sinod le-a avut în vedere. Înseamnă că şi popa de la Bârda, chiar după 
capre, încă mai judecă normal. Spre disperarea duşmanilor! 

* 
              Doamna Maria Vera Neagu din Bucureşti, redactorul şef al revistei ,,Viaţa Cultelor” şi 
fostă studentă a preotului Dvs., ne-a comunicat câteva lucruri interesante privind telefonul mobil, pe 
care vi le facem şi Dvs. cunoscute, tocmai fiindcă sunt foarte utile şi merită reţinute. Aşadar, apelul 
de urgenţă este 112 peste tot în lume. Acest număr poate fi apelat şi dacă aveţi tastele blocate; dacă 
v-aţi închis cheile în maşină şi sunteţi departe de casă sau de locul unde vă ţineţi cheile de rezervă, 
procedaţi astfel. Daca este cineva la locul unde aveţi cheile de rezervă şi are telefon mobil, suna-ţi-l 
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şi rugaţi-l să ţină cheile aproape de telefonul lui. Dvs. apropiaţi telefonul Dvs. la 20 cm de uşa 
maşinii. Persoana de acasă sau de la locul unde sunt cheile de rezervă  apasă pe telecomanda cheii de 
rezervă, în timp ce Dvs. vi se vor deschide uşile la maşină. Funcţionează şi cu uşa portbagajului. 
Încercaţi! Dacă vi s-a descărcat bateria la telefonul mobil şi nu aveţi posibilitatea s-o reîncărcaţi 
imediat, dar aveţi nevoie de telefon,  să ştiţi că orice telefon mobil are o încărcătură de rezervă în 
baterie, care se activează la combinaţia *3370# şi vă asigură încă o încărcătură de rezervă de 50%. 
Când vă  puneţi telefonul la încărcat, se încarcă şi rezerva, putând s-o folosiţi şi altădată.  
Având în vedere că oricând vi se poate fura telefonul mobil, fiţi prudenţi şi aflaţi-vă din timp seria 
telefonului Dvs. Pentru aceasta tastaţi următoarea combinaţie: *#06#, fără a apăsa alte taste şi pe 
ecran vă va apărea automat seria. Acel cod este unic în lume şi este seria telefonului Dvs. Notaţi 
acest cod şi puneţi-l la loc sigur. Daca vi se fură telefonul, anunţaţi la reprezentanţa firmei la care 
aveţi abonamentul(Vodafone, Zapp, Orange etc.) şi comunicaţi-i acest cod. Acesta îi permite să-ţi 
blocheze telefonul (aparatul în sine) şi hoţul nu va putea folosi telefonul Dvs. nici dacă schimbă 
cartela SIM. Este puţin probabil să vă recuperaţi vreodată telefonul, dar nici hoţul nu-l va putea 
folosi sau valorifica. Mulţumim Doamnei Maria Vera Neagu pentru aceste informaţii deosebit de 
utile. 

* 
       Doamna Director Prof. Florica Kemenschi de la Tr. Severin şi Domnul Ing. Octavian 
Cudalbu de la Baia Mare(MM) ne-au comunicat câteva informaţii privitoare la Constantin 
Brâncuşi, pe care le-au cules de pe internet şi au dorit să le facă cunoscute. Sperând că vor fi de 
folos atât cercetătorilor operei lui Brâncuşi, cât şi tuturor celor ce-i admiră creaţia, ne facem o datorie 
de conştiinţă  şi vi le redăm mai jos. ,,Am aflat de la un doctor de aici, care acum este mort (a murit 
în 1999) şi care a locuit lângă Tg-Jiu. Părinţii săi au fost directori la şcolile din Tg- Jiu: cea de băieţi 
şi cea de fete. Tatăl său, Matei Stoicoiu, a cumpărat o casă chiar în Tg-Jiu, ca să fie aproape de 
şcoală. Într- o vară, când se plimba prin parcul dela Tg-Jiu, l-a întâlnit pe Brâncuşi în parc. Ei se 
cunoşteau, căci fuseseră colegi în clasele primare. L-a întrebat de ce a venit, iar el a spus că a venit ca 
să cerceteze locul în parc, unde să amplaseze nişte monumente, care au fost comandate în memoria 
eroilor din primul război mondial. Apoi Matei i-a spus că o să-i facă cunostiinţă cu fiul său, doctorul 
de care v-am spus, Traian Stoicoiu. Acest medic socotea că numai comuniştii au schimbat 
adevăratele nume ale operelor lui Brâncuşi şi anume: nu se chema Coloana infinitului, ci ,,Coloana 
sacrificiului infinit" dat de eroii nostrii. Pe de altă parte, dacă număraţi modulele din care este 
alcatuită coloana, veţi obţine un număr care reprezintă anul când a fost primul razboi mondial şi se 
termină cu o jumătate din modul, adică reprezintă jumatatea anului respectiv. Al doilea monument, 
aşa cum l-a conceput Brâncusi, este o masă înconjurată de 12 scaune. Deci, nu ,,Masa tăcerii”, ci 
,,Masa apostolilor neamului” iar în mijloc s-ar afla Iisus Hristos. Al treilea monument, arată ca o 
poartă, dar nici pe departe nu este poartă. Deci, nu se numeşte ,,Poarta sărutului”, căci nu are 
legatură cu memoria eroilor, ci monumentul ,,Întregirii neamului", deoarece fiecare stâlp este 
alcătuit din 4 stâlpi uniţi sus cu o grindă. Sărutul mai înseamnă şi unitate. Deci acestea reprezintă 
cele 8 regiuni, care trebuiau să se alipească patriei mame, România. Trebuie să ştie lumea că 
Brâncuşi a fost un sculptor simbolist. Comuniştilor nu le-au plăcut numele date de Brâncuşi operelor 
lui. Doctorul Traian Stoiciu, înainte de a muri, a spus cunoscuţilor şi prietenilor săi aceste lucruri şi i-
a rugat să transmită în ţară aceste lucruri pe care el le ştia perfect”. Ne-am făcut şi noi o datorie de 
conştiinţă şi am transmis aceste informaţii. Sperăm să fie de folos. 

* 
              În această perioadă am primit o donaţie de la Domnişoara Dragomir Iuliana din Baia de 
Aramă(MH), tânără licenţiată în Drept, nepoata Doamnei Dragomir Virginia din Bârda, în valoare 
de  600 lei. Dumnezeu să-i răsplătească jertfa! 

* 
              Cu prilejul înmormântării  Ştefaniei Pătrăşcanu, Domnul Voican Tudor a donat 600 lei, 
Domnul Primar  George Bazavan 500 lei, iar vecinii defunctei, Doamnele Mănescu Elena, 
Mănescu Valeria, Meilă Georgeta şi Domnul Tărăbâc Gicu au  contribuit cu munca, banii şi 
diverse produse la buna desfăşurare a înmormântării. Parohia noastră s-a angajat să suporte toate 
celelalte cheltuieli legate de pomenile şi parastasele ce i se vor face de aici înainte. 
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* 
              La 4 iulie, Domnii Ionaşcu Neluş, Ionaşcu Gheorge şi  Pera Dumitru au construit placa, 
pe care se va monta fântâna arteziană din curtea bisericii de la Malovăţ. Domnul Primar George 
Bazavan a donat cimentul necesar. Dumnezeu să le răsplătească! 

* 
              În această perioadă am făcut următoarele  plăţi mai mari astfel: 371 lei brutăriei pentru 
pâinea donată în iunie; 346 lei poştei pentru coletele cu cărţi expediate; 100 lei protoieriei pentru 
lumânări. 

* 
            La 6 Iulie,  la biserica de la Bârda a fost transmisă conferinţa Domnului Dan Puric despre 
frumuseţea sufletului omenesc, pe care a ţinut-o la Postul de Radio Românesc din  
Malborno(Australia) în 28 iunie 2008. În pauza de la jumătatea conferinţei, Domnul Ben  Todică, 
regizor de film şi prezentator la acel post de radio, a prezentat cartea Bucate de post, pe care a 
publicat-o recent parohia noastră. Ce mică-i lumea! La acelaşi post de radio, Dl. Ben Todică a 
prezentat şi cartea Domnului Ioan Miclău, Poezii alese, vol. II, pe care i-a publicat-o recent parohia 
noastră. Conferinţele respective ne-au fost transmise pe internet. 

* 
              În această perioadă, preotul Dvs. a republicat volumul Iisus Hristos.Documente secrete şi 
la Chişinău, la Casa editorial-poligrafică Bons Offices. Părintele Protopop Petru Buburuz de la 
Chişinău  s-a făcut luntre şi punte ca să realizeze acest lucru. Îi mulţumim cordial. 

* 
           În ,,Luminătorul”(Chişinău, 2008, nr. 1(90), ian.- febr., pp.74-76, sub titlul Un spirit 
universal şi enciclopedist, Părintele Protopop Petru Buburuz prezintă preotul Dvs.  şi lucrările 
sale. Sunt redate şi fotografiile preotului şi cântăreţului Dvs., ca autori ai cărţii Bibliografia Revistei 
,,Biserica OrtodoxăRomână”(1874-2004), din care au apărut primele două volume. 

* 
              Părintele Sergiu Grigore Popescu, profesor la Facultatea de Teologie din Craiova, a 
publicat volumul  Mehedinţi, vatră de istorie şi spiritualitate ortodoxă românească(Dr. Tr. 
Severin, Editura Didahia Severin şi Editura Universitaria, 2008). La pag.247-250 vorbeşte şi despre 
preotul Dvs., prezentându-i o parte din publicaţii. Tot despre preotul Dvs. vorbeşte şi Părintele Pr. 
Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu în  prefaţa acelei cărţi(pag. 6). Le mulţumim. 

* 
              La 15 August organizăm excursie la Tismana. Va costa aprox. 10 lei/pers. Aşteptăm 
înscrieri. 

* 
              Rugăm insistent pe maloviceni să vină sâmbătă, 2 August, la ora 8 dimineaţa, la cimitirul 
satului, cu uneltele necesare pentru a face curăţenie generala. Numai câte un metru patrat să 
cureţe fiecare şi cimitirul ar fi de nerecunoscut. Nu am altă posibilitate de rezolvare. Vă rog să mă 
înţelegeţi şi să faceţi acest efort! 

* 
              La 5 Iulie am oficiat slujba înmormântării pentru  Pătrăşcanu Iohana-Ştefania(86 ani). 
Dumnezeu s-o ierte. 

* 
             În luna august avem următorul program de slujbe: 2 Aug.(Malovăţ-Bârda, curăţenie la 
cimitirul din Malovăţ); 3 Aug.(Bârda); 6 Aug. (Bârda); 9 Aug.(Malovăţ-Bârda); 10 Aug. (Malovăţ); 
12 Aug.(spovedit şi grijit la biserică şi în sat la Bârda); 13 Aug.(spovedit şi grijit la biserică şi în sat 
la Malovăţ); 14 Aug.(spovedit şi grijit copiii la Malovăţ); 15 Aug.(pomeniri dimineaţa la Bârda; 
slujbă  la Malovăţ); 16 Aug.(Malovăţ-Bârda); 17 Aug. (Bârda); 23 Aug. (Malovăţ-Bârda); 24 
Aug.(Malovăţ); 29 Aug.(Bârda); 30 Aug.(Malovăţ-Bârda); 31 Aug. (Bârda). În restul timpului, 
preotul poate fi găsit la biserică, acasă, sau la telefon 0724.99.80.86. Poate fi contactat şi pe e-mail la 
adresa: stanciulescubarda@gmail.com. 

* 
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             Sănătate, pace şi bucurii să vă dea Dumnezeu!  
                                                                                                 Pr. Al. Stănciulescu-Bârda            
 
 
 
 

Scrisoare pastorală 
Foaie periodică, gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi 

Anul VI(2008), nr. 138(15 –31 Iulie) 

               Dragii mei enoriaşi! 
               După o secetă cumplită, care a durat câteva luni, priveam neputincioşi cum se usucă totul şi 
toată osteneala noastră de acest an este  zadarnică. De Sfântul Ilie, credincioşii participanţi la slujba 
de la Bârda au cerut preotului să facă rugă pentru ploaie. Am săvârşit slujba aşa cum ne-am priceput, 
dar rugăciunea credincioşilor  cred că s-a ridicat până la porţile cerurilor, fiindcă era pornită din 
inimă şi din nevoie. A mai trecut o zi, iar de marţi, 22 iulie, a început un adevărat sezon de ploi. Din 
mila lui Dumnezeu, în zona noastră a plouat cum nu se putea mai bine. Ploaie liniştită, cu puţine 
descărcări electrice, ploaie în reprize întrerupte de pauze, care uneori se prelungeau la câteva ore. 
Apa a avut toate condiţiile să se prelingă printre crăpăturile şi porii pământului spre adâncime, aşa că 
în cele câteva  zile ploioase  s-a schimbat faţa câmpului şi speranţa a revenit în sufletele  oamenilor. 
Ar fi fost de aşteptat ca, duminică, 27 iulie, biserica să fie mult mai plină de lume decât este de 
obicei. Era de aşteptat ca oricare să simtă nevoia să vină să mulţumească lui Dumnezeu! Din păcate, 
s-a petrecut ca-n Evanghelie, cu cei zece leproşi vindecaţi: unu a venit să mulţumească, iar ceilalţi  
nouă au uitat de binefacerea lui Dumnezeu! Fiţi siguri că vom avea nevoie în continuare de ajutorul 
LUI! 
              Nu în toată ţara lucrurile s-au derulat ca în zona noastră. Judeţe întregi au fost grav lovite de 
ploi şi inundaţii. Bacăul, Iaşul, Botoşaniul, Suceava şi Maramureşul au fost înghiţite de ape. Mii de 
case, de hectare de teren cultivat, de vite au fost distruse. Zeci de oameni au murit înecaţi, sute au 
fost grav răniţi şi mii au rămas sub cerul liber. Parcă este un blestem pe ţara noastră ca-n fiecare an să 
fie lovită când de o nenorocire, când de alta! Oameni de bine din toată ţara au început să strângă 
ajutoare pentru cei sinistraţi. Impresionant este faptul că cei dintâi care au declanşat  acţiunea, încă 
înainte de a se face apel oficial către populaţie, au fost locuitorii din Rastul Doljului, cei care anul 
trecut şi-au văzut întreg satul măturat de pe faţa pământului de furia apelor!  Tot cel care a suferit 
înţelege cel mai bine şi cel dintâi pe cel aflat în suferinţă! 
               Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel a făcut apel către toţi preoţii şi credincioşii 
Bisericii Ortodoxe Române din ţară şi străinătate să sprijine şi de data aceasta pe cei aflaţi în 
nenorocire. Apelul a fost preluat şi retransmis şi de Prea Sfinţitul Episcop Nicodim.  În virtutea 
acestui fapt, vă rog stăruitor, faceţi fiecare tot ce vă stă în putinţă şi haideţi să sprijinim şi anul acesta 
pe cei sinistraţi. Aţi fost şi Dumneavoastră cei din Malovăţ în situaţie asemănătoare în 1999 şi ştiţi ce 
înseamnă să nu fii singur la nevoie. De început, vom vira din fondul bisericii 500 lei, urmând ca să 
revenim după aceea în situaţia în care se vor strânge mai mulţi bani. Pentru fiecare sumă donată se va 
emite chitanţă. Vă mulţumim pentru înţelegere! 

                                                                * 
              Continuăm şi de data aceasta cu câteva referinţe la noul Regulament de organizare şi 
funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române. Astăzi vom vorbi despre protopop sau protoiereu. 
Cele două cuvinte au aceeaşi semnificaţie, numai că cel dintâi vine din slavonă şi al doilea din 
greacă. Ele înseamnă ,,cel dintâi dintre preoţi”. Protopopul conduce preoţii dintr-un protopopiat sau 
dintr-o protoierie. Protopopiatul sau protoieria este unitatea administrativă bisericească, care 
cuprinde mai multe parohii, uneori numărul acestora fiind chiar de o sută. Aşadar, protopopul este 
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cel dintâi dintre preoţii unui protopopiat, îi conduce, îi controlează, îi îndrumă  şi-i reprezintă pe 
aceştia.  
              Când eram elev la seminar, în primii ani, a venit protopopul Drăghici de la Strehaia şi ne-a 
ţinut o conferinţă pe o temă oarecare. Era un om înalt, bine legat, împodobit cu toate însemnele 
gradului: culion şi brâu roşu, cruce cu lanţ galben, gros şi lucitor… L-am ascultat cu atenţie toţi 
elevii şi profesorii de la seminar. La urmă, ne-a spus că putem să-i punem întrebări. Nu ştiu dacă 
întrebarea care i-am pus-o a venit de la mine sau aghiuţă mi-a şoptit-o la ureche, dar ştiu că am 
ridicat mâna, mi s-a dat cuvântul şi am zis: ,, -Vă rugăm să ne spuneţi şi nouă ce aţi făcut de v-a pus 
protopop?”  Bietul om a avut o reacţie neprevăzută. A roşit şi s-a fâstâcit, parcă l-am fi descoperit cu 
pantalonii desfăcuţi. S-a uitat în jur şi parcă i s-a încleştat gura. Directorul seminarului, Părintele 
Constantinescu, om mai în vârstă şi uns cu mai multe alifii, a intervenit rapid şi a salvat situaţia 
penibilă în care se intrase: ,,-Păi, dragă, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit l-a pus pe părintele protopop 
pentru merite deosebite!” Imediat s-a schimbat subiectul discuţiei şi lucrurile au rămas aşa, în coadă 
de peşte, cum s-ar spune. Au trecut de atunci aproape patruzeci de ani şi mărturisesc că încă n-am 
aflat răspunsul la acea întrebare şi, sincer să fiu, nici alţii nu l-au aflat. Mereu protopopii au fost 
numiţi ,,din oficiu”. Desigur, ierarhul a ştiut de ce i-a pus în acea funcţie şi care le-au fost ,,meritele 
deosebite”, dar în sufletul nostru, al preoţilor de rând, întotdeauna a rămas un sentiment de 
nedumerire, de umilire, de lehamite de cele mai multe ori, ca să nu spun mai mult. Nu că  cei numiţi 
nu ar fi fost preoţi demni de tot respectul. Nici vorbă de asta, ci metoda de numire a lor le era 
defavorabilă şi dumnealor, şi preoţilor, dar şi ierarhului. S-o luăm pe rând. Cel care era numit 
protopop din oficiu, nu avea niciodată posibilitatea să demonstreze în faţa preoţilor din acel 
protopopiat ce a realizat de a atras atenţia şi admiraţia ierarhului. De fiecare dată preoţii au rămas cu 
convingerea că protopopul respectiv nu a fost decât un pion de şah manevrat din umbră de cele mai 
multe ori de anumite instituţii sau persoane din afara sau din interiorul Bisericii. Felul de a fi numiţi 
i-a lipsit de credibilitate în faţa preoţilor. De  cele mai multe ori preoţii s-au ferit de protopopii lor, n-
au avut încredere în ei. I-au socotit adevărate curele de transmisie, observatori sau chiar informatori. 
Poate oamenii nu erau în realitate aşa ceva; poate erau cinstiţi şi de bună credinţă, dar îndoiala şi 
neîncrederea nu o puteau înlătura din sufletul preoţilor. Pentru preoţii de rând, această metodă de 
numire a protopopului a fost umilitoare şi jicnitoare. Mai mult, această metodă a tăiat aripile celor ce 
au vrut să realizeze ceva în preoţie, au vrut să se evidenţieze cu adevărat. Poate au fost preoţi mult 
mai vrednici decât protopopul ales de ierarh, dar nu a fost băgaţi în seamă. Acel preot s-a simţit 
umilit şi marginalizat. Această metodă a alungat din viaţa bisericească două aspecte foarte 
importante pentru progresul instituţiei: competiţia şi competenţa. Atâta vreme cât nu au fost nişte 
principii cunoscute şi clare de selecţie a acestor cadre, principii care să stimuleze competiţia şi 
competenţa, dezgustul şi nemulţumirea au fost la ele acasă, prăpastia dintre centrele eparhiale şi 
preoţimea de rând a crescut vizibil. Cu siguranţă că unele practici de la curtea bizantină medievală nu 
mai erau valabile pentru secolul douăzeci şi unu! Metoda aceasta de numire a protopopilor este 
dezavantajoasă şi pentru ierarhi. Oricât ar vrea să fie de corecţi, de obiectivi şi imparţiali, ierarhii vor 
fi acuzaţi de preoţii lor de subiectivism şi nedreptate. Vor fi acuzaţi că s-au lăsat prea repede 
influenţaţi sau forţaţi să pună în acea funcţie pe unul sau pe altul, ca urmare a unei intervenţii sau 
alteia. Desigur, pe această temă se poate comenta mai mult. 
              Propun următoarea metodă  de alegere a protopopilor, în spiritul interesului  general al 
Bisericii: alegerea acestora de către preoţii din protopopiatul respectiv. Preoţii care doresc să 
candideze, să-şi depună dosarele. Acestea sunt verificate de către centrul eparhial şi, la data stabilită, 
în şedinţă publică, prin vot deschis sau secret, să fie ales protopopul pentru următorii patru ani. 
Ierarhul recunoaşte şi confirmă în funcţie pe protopopul respectiv. Fiind ales de masa de preoţi, 
folosul va fi evident pentru toate părţile. Preoţii vor avea bucuria că au fost consultaţi, că şi-au 
exprimat voinţa, că au ales pe cel mai potrivit dintre ei, care să-i reprezinte. Între preoţi se va instaura 
mai multă încredere şi mai multă frăţietate, ştiind că peste alţi patru ani vor avea un nou cuvânt de 
spus. Vor fi aleşi preoţii cei mai buni, care sunt cunoscuţi tuturor ca exemple de vrednicie preoţească. 
Fiecare dintre preoţi se va strădui, prin studii şi realizări pastorale, misionare, culturale, într-un 
cuvânt, prin întreaga activitate să se remarce, să devină iubit şi respectat de confraţi. Ierarhul nu va 
mai putea fi acuzat de influenţe obscure, subiectivism, favoritism, nepotism sau alte isme, iar 
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protopopul îi va fi un colaborator de nădejde, competent şi demn. Însuşi protopopul va fi scutit de 
sentimentul penibil, pe care-l simte un om de bună credinţă, că  a fost numit pe criterii arbitrare, 
discutabile, ci nu pe baza meritelor sale adevărate. Alegerea protopopului de către preoţii din 
protopopiatul ce urmează a-l conduce ar  reda cu adevărat demnitatea protopopului respectiv, 
ierarhului şi preoţilor. Ierarhul nu trebuie  să se teamă de preoţii săi, fiindcă toţi slujesc aceleiaşi 
Biserici şi Aceluiaşi Dumnezeu. 
                                                                * 
              Cu ajutorul lui Dumnezeu, am reuşit să ducem la bun sfârşit sarcina încredinţată de Domnul 
Ionaşcu Marinelu  de la Londra. Zilele acestea, Domnul Gherghinescu  Constantin de  la 
Floreşti(MH) a adus şi a instalat în curtea bisericii de la Malovăţ, în faţa Troiţei Eroilor, Fântâna 
arteziană comandată şi plătită de către Domnul Ionaşcu în amintirea fratelui său geamăn, Cristian 
Ionaşcu, decedat în  urmă cu doi ani. Dumnezeu să primească această jertfă ce se face pentru sufletul 
lui Cristian! Fântâna este un adevărat bibelou. Tiparul fântânii este adus de la Viena. Am reuşit, de 
asemenea, să realizăm placa de marmură. Este sub formă de carte. Tot complexul costă: 2000 
lei(fântâna)+580 lei(placa)+ 150 lei (scrisul) + 100 lei(fotografia de pe placă) = 2830 lei. Am achitat 
totul. Domnul primar George Bazavan a promis că va aduce două bănci din metal, pe care le va 
instala în apropierea troiţei şi fântânii, iar la primăvară vom planta pomi în jurul acestui complex        
                                                                * 
              Parohia noastră a reuşit să publice volumul VII al părintelui Grigore Maerean, Chemări la 
Domnul(256 pag.). Noul volum al Părintelui Grigore Maerean are ca temă principală Sfânta 
Spovedanie (Pocăinţa), ca principală cale de vindecare a sufletului rănit de păcat, ca scară ce ne duce 
spre Împărăţia lui Dumnezeu. În războiul nevăzut dintre bine şi rău, care are ca obiectiv principal 
sufletul omenesc, numeroşi suntem cei care ne murdărim de noroi şi de sânge pe câmpul de luptă, cei 
care suntem răniţi, poate chiar ucişi; unii devenim eroi, alţii trădători. Pentru toţi, Mântuitorul a 
deschis un adevărat ,,centru de sănătate sufletească”. Ne-a dat tuturor şansa extraordinară de a ne 
curăţa şi vindeca, de a redeveni iarăşi purtători ai odorului nepreţuit, care este sufletul curat de copil, 
de a redeveni noi  înşine, de a redeveni cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu. Părintele Grigore 
Maerean gestionează cu tact şi înţelepciune, cu prudenţă şi curaj, fiecare învăţătură, fiecare exemplu 
din Biblie, din Pateric, din viaţa de zi cu zi, pentru a îndemna, pentru a chema, pentru a încuraja şi 
pentru a convinge pe fiecare că nu e totul pierdut, că mântuirea mai este posibilă.    
                                                                * 
              In această perioadă, preotul Dvs. a publicat câteva articole, astfel: Dumnezeule! Aceea era 
Europa!? în ,,Analize şi fapte”, 2008, nr. 30(24 iul.), ediţie on-line(http://analize-si-fapte.com) şi în 
,,Epoca”, 2008, 30 25 iul., ediţie on-line(http://revista-epoca.com); Centralizare în Biserică? în 
,,Neamul românesc”, 2008, nr. 30, 25 iul., ediţie on-line(http://www.neamul-romanesc.com); 
,,Scrisoare pastorală”-135, în ,,Iosif Vulcan”, Cringila-Australia, 2008, nr.6(http://revista-iosif- 
vulcan.com); Elemente de politică internă, în vol. Mehadia - vatră istorică milenară( Timişoara, 
Editura Gordian, 2007, pp. 118-132); Al. Florin Ţene face o recenzie la cartea publicată de parohia 
noastră Domnului I. Miclău, Poezii alese, vol. II, în ,,Iosif Vulcan”, Cringila-Australia, 2008, 
nr.6(http://revista-iosif- vulcan.com). 
                                                                * 
              În după-amiaza zilei de 20 Iulie, la invitaţia Primăriei Mehadia(CS), preotul Dvs. a 
participat la simpozionul organizat de acea localitate cu prilejul întâlnirii fiilor satului la împlinirea 
unui număr de ani de la prima atestare documentară a comunei şi de la întemeierea bisericii. Preotul 
Dvs. a avut fericitul prilej să descopere şi să descifreze arhiva Protoieriei Mehadia din perioada 
1784-1886, material pe baza căruia a editat o carte, mai multe articole, şi-a realizat teza de doctorat şi 
are două cărţi gata de tipar. A fost invitat pentru a vorbi localnicilor despre moşii şi strămoşii lor. La 
simpozion a fost o participare care a întrecut aşteptările. Sala căminului cultural a fost plină, iar 
printre participanţi au fost nume sonore ale culturii române. A condus lucrările scriitorul Nicolae 
Danciu Petniceanu, un excelent  cercetător al trecutului bănăţean şi un fin scriitor contemporan. 
Simpozionul a depăşit cu mult cadrul unui simplu simpozion din mediul rural. Preotul Dvs. l-a numit 
chiar o adevărată ,,sesiune a Academiei Române”. Este acolo la Mehadia un primar de mare valoare, 
cu mult respect faţă de cultură, cum puţini se află în România, Domnul Iancu Panduru. Datorită 
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dumnealui, în Mehadia apare lunar revista ,,Vestea”, se ţin aproape trimestrial simpozioane, lansări 
de cărţi, conferinţe şi sesiuni de comunicări. La acest simpozion, preotul Dvs. a prezentat aspectele 
istorice din arhiva Protoieriei Mehadia. Comunicările de la simpozion vor fi publicate într-o carte. 
Foarte interesant este şi faptul că în Mehadia, începând de la primar până la omul de rând, întâlneşti 
un respect profund faţă de Domnul colonel Vasile Ploştinaru, fostul comandant al Poliţiei 
Caransebeş, fiu al satului Malovăţ. 
                                                                * 
              La 31 Iulie, preotul Dvs., împreună  cu cântăreţul, au participat la simpozionul organizat de 
către Episcopia Râmnicului  în memoria regretatului Părinte Dumitru Bălaşa de la Drăgăşani, căruia 
parohia noastră i-a publicat două cărţi(De la Zalmoxis la Iisus Hristos şi Marele atentat al 
Apusului papal împotriva independenţei daco-românilor). La simpozion au participat cercetători, 
istorici şi admiratori ai părintelui din toată ţara. Printre ei a fost şi Domnul Academician  Geo Stroie. 
Preotul Dvs. a prezentat cea de-a doua carte menţionată mai sus şi a vorbit despre  importanţa  şi 
actualitatea operei părintelui Bălaşa în contextul politic, social, cultural şi ideologic actual. Sufletul 
acestui simpozion a fost Părintele Nicolae State. Dânsul a demarat acţiunea de strângere a 
fondurilor pentru realizarea unui bust al Părintelui Bălaşa, pentru denumirea unei străzi în Rm. 
Vâlcea şi a alteia în Drăgăşani cu numele Părintelui Dumitru Bălaşa. Este extraordinar respectul 
vâlcenilor faţă de oamenii şi valorile sale culturale. Din păcate, nu acelaşi lucru este la Mehedinţi. 
Părintele Gheorghe Dumitrescu-Bistriţa, spre exemplu,  a murit de câţiva ani buni şi aproape l-au 
uitat. Nimeni nu mai vorbeşte de el şi de opera lui. Mai mult, Domnul Prof. Costea Marinoiu de la 
Rm. Vâlcea a fost cel care a realizat o monografie a revistei ,,Izvoraşul”, pe care părintele 
Dumitrescu a editat-o în perioada 1919-1940, ba chiar au scos câteva numere dintr-o nouă serie a 
acestei reviste. Cinste lor!  La noi, la Mehedinţi, doar Domnul Prof. Nicolae Chipurici a scos două 
volume cu selecţii din corespondenţa Părintelui Dumitrescu-Bistriţa. Atât! 
                                                                * 
               La 22 Iulie s-a întrunit la Ministerul Învăţământului Comisia de validare a doctoratelor în 
teologie. De un an nu se mai întrunise. Teza preotului Dvs. a trecut cu bine de această vamă. A trecut 
şi de vama din 27 Iulie, când s-a întrunit comisia în plen. Urmează acum ca ministrul să emită 
ordinul de validare şi să se elibereze cuvenita diplomă. Din fericire, însă, episcopia noastră este 
sănătoasă tun şi nu are nevoie de doctori. Nici măcar în teologie!  
                                                                * 
              Semnalăm şi salutăm apariţia celei de-a şasea cărţi a scriitorului Ion D. Pârvănescu,  
Enigma unei dileme(Tr. Severin, Editura Dunăreancu, 2008, 248 pag.). Deşi se vrea un roman, 
cartea este de fapt un zguduitor document memorialistic. Eroul principal al cărţii este tatăl 
scriitorului, Dănilă Pârvănescu, zis Dunăreancu(de fapt, bunicul de pe mamă al preotului Dvs.). 
Autorul pune cap la cap amintirile adunate de-a lungul vieţii de la cei pe care i-a cunoscut şi 
realizează portretul eroului, dar şi un document de epocă. Atenţia specială se concentrează asupra 
perioadei în care eroul participă la al doilea război mondial, dar şi asupra perioadei de după război, 
perioada stalinistă, perioada colectivizărilor forţate, perioada detenţiei de la închisoarea de 
exterminare de la Piteşti. Intră în scenă personaje  cu care eroul cărţii a avut contacte de-a lungul a 
trei sferturi de veac din Colibaşi, din Bârda, Malovăţ, din ţară, din Rusia şi de pe unde l-au purtat 
paşii. Reţinem grija autorului de a scoate în evidenţă preocuparea permanentă a eroului său de a 
rămâne un om cinstit şi demn, de a lupta pentru patrie, pentru dreptate şi adevăr, chiar cu preţul 
libertăţii şi al vieţii sale. Ii mulţumim autorului pentru efortul făcut şi îi urăm succes şi cât mai multe 
cărţi! 
                                                                * 
              Mulţumim cordial malovicenilor, care au dat curs solicitării noastre şi au curăţat mormintele 
celor dragi ai lor din cimitirul satului. Din păcate, au fost prea puţini. Revenim cu aceeaşi rugăminte 
insistentă faţă de ceilalţi. In caz contrar va trebui să luăm măsuri nedorite. Va trebui, spre exemplu, 
să impunem nişte taxe pe locurile de veci şi din acele taxe să plătim lunar  câteva milioane unui 
îngrijitor, care să aibă grijă de cimitir. Chiar vreţi să fie sancţionat preotul Dvs. şi mutat disciplinar la 
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o altă parohie(în Severin, spre exemplu!)? Lăsând gluma de-o parte, vă rog, dragii mei, înţelegeţi-mă 
şi faceţi efortul de a curăţa 2-3 metri de teren. 
                                                                * 
              Pe 15 august organizăm excursie la Tismana, iar pe 29 August la Schitul Topolniţa. 
Aşteptăm înscrieri. 
                                                                *   
              La 19 Iulie am oficiat slujba înmormântării pentru Pau Maria(87 ani), iar la  21 Iulie pentru  
Bobiţ Ion(84 ani), amândoi din Malovăţ. Dumnezeu să-i ierte!  
                                                                * 
             În luna august avem următorul program de slujbe: 2 Aug.(Malovăţ-Bârda, curăţenie la 
cimitirul din Malovăţ); 3 Aug.(Bârda); 6 Aug. (Bârda); 9 Aug.(Malovăţ-Bârda); 10 Aug. (Malovăţ); 
12 Aug.(spovedit şi grijit la biserică şi în sat la Bârda); 13 Aug.(spovedit şi grijit la biserică şi în sat 
la Malovăţ); 14 Aug.(spovedit şi grijit copiii la Malovăţ); 15 Aug.(pomeniri dimineaţa la Bârda; 
slujbă  la Malovăţ); 16 Aug.(Malovăţ-Bârda); 17 Aug. (Bârda); 23 Aug. (Malovăţ-Bârda); 24 
Aug.(Malovăţ); 29 Aug.(Bârda); 30 Aug.(Malovăţ-Bârda); 31 Aug. (Bârda). În restul timpului, 
preotul poate fi găsit la biserică, acasă, sau la telefon 0724.99.80.86. Poate fi contactat şi pe e-mail la 
adresa: stanciulescubarda@gmail.com. 
                                                                * 
             Sănătate, pace şi bucurii să vă dea Dumnezeu!  
                                                                                                 Pr. Al. Stănciulescu-Bârda     
 
        

Scrisoare pastorală 
Foaie periodică, gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi 

Anul VI(2008), nr. 140(15 –31 August) 
 
              Dragii mei enoriaşi! 
              De câteva zile a început împărţirea  terenului care a aparţinut Fermei Bârda. Bătălia cea 
mare  se dă asupra pomilor. Mulţi dintre Dvs. sunteţi mâhniţi sau revoltaţi, fiindcă pe vechiul 
amplasament al terenului care v-a aparţinut este împroprietărit altcineva. Mulţi dintre Dvs. nu vă 
regăsiţi pe evidenţele primăriei, aşa că nu aveţi nici o şansă ca să vă recuperaţi terenul. Situaţia e 
penibilă şi, fără îndoială că va avea ecouri. Vă rog mult, susţineţi-vă cauza cu demnitate şi în mod 
civilizat. Nu recurgeţi la violenţe verbale(înjurături, ameninţări, calomnii şi altele), nici la violenţe 
fizice(bătăi). Încercaţi să fiţi convinşi că trăim într-un stat de drept, în care dreptatea triumfă, chiar 
dacă uneori mai târziu. Există căi de atac în justiţie. Astăzi aflăm că atâtea hotărâri date chiar de către 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt anulate de către CEDO(Curtea Europeană pentru Drepturile 
Omului) şi statul este obligat să despăgubească pe cei ce n-au renunţat la dreptatea lor.  
             Cu un an în urmă, primăria  a cerut tuturor foştilor proprietari de terenuri  de pe teritoriul 
fermei o declaraţie  privind terenul deţinut şi, ca anexe, declaraţiile a doi martori. Aţi depus acele 
materiale şi aţi aşteptat liniştiţi să fiţi puşi în posesie. Vechile amplasamente erau cunoscute, fiecare 
putea să revină la locul lui. Aţi avut încredere că la primărie sunt oameni care vă slujesc interesele, ci 
nu din cei care aşteaptă la colţul drumului să vă jefuiască. Aţi ştiut că acolo avem jurist, care e plătit 
din banii Dvs.  şi se ocupă de toate aspectele juridice ale problemelor comunei şi cetăţenilor. Acum 
vă treziţi o parte dintre Dvs. că sunteţi eliminaţi de pe lista primăriei,  pe motiv că nu aveţi acte 
pentru pământul respectiv. Poate unii nu le-aţi prezentat, fiindcă vi s-au cerut doar declaraţiile 
martorilor(primăria a trimis atunci şi formularele-tip de declaraţii, urmând doar să le completaţi), alţii 
chiar nu aveţi acte. Mă refer, spre exemplu, la cei care aţi avut teren la Bucium(de la Balta la 
Govăra). Moşii Dvs. care au fost în primul război mondial au fost împroprietăriţi ei sau familiile lor. 
Li s-a dat terenul, dar actele nu au fost întocmite la toţi. Au primit acte cei care au vrut să vândă 
terenul respectiv. Nu e de mirare acest lucru, dacă avem în vedere că au trecut 18 ani de la revoluţie 
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şi  n-au primit decât câţiva dintre Dvs. titlurile de proprietate. Şi asta în cazul în care aţi solicitat în 
mod special. Veniţi la biserica de la Bârda şi veţi  vedea pe peretele ei lungul şir al morţilor căzuţi pe 
câmpurile de luptă pentru apărarea şi eliberarea ţării, pentru realizarea României Mari. Adăugaţi la 
aceştia mutilaţii şi marii mutilaţi cu care satul nostru a contribuit la marea jertfă a neamului 
românesc. Ţara le-a dat, ca o recompensă simbolică, o bucată de pământ . Au folosit acel pământ 
câţiva ani, căci în 1949-1950 le-au jefuit-o comuniştii şi din acele terenuri au înfiinţat ferma de stat. 
Patruzeci de ani acel pământ a fost stors an de an. Vă amintiţi cum şedeau la rând tiruri din toată 
Europa,  ca să fie umplute cu fructele produse de pământul Dvs.  A venit revoluţia, dar foştii 
proprietari n-au fost despăgubiţi nici măcar cu un capăt de aţă pentru uzufructul acelui pământ. Au 
trebuit să mai treacă  încă 18 ani ca să se limpezească lucrurile şi să se ,,milostivească” stăpânul şi să 
vă dea ce era al Dvs.  Iată că acum se ivesc tot felul de mafioţi şi învârtiţi, care vă râd în nas şi vă 
trimit la plimbare. Mâine veţi trudi pe pământurile lor, care, de  fapt, au fost ale Dvs.! 
              Domnule Primar! V-am ales cu mic cu mare, convinşi fiind că sunteţi un om gospodar,  
cinstit şi de bună credinţă, care vreţi să faceţi ceva pentru această comună. Puteaţi să fiţi de la 
partidul  ţiganilor sau de la UDMR, noi tot vă alegeam. Aţi făcut multe lucruri bune în primul 
mandat. Nu vă compromiteţi acum.  Vă amintiţi bine că predecesorul Dvs. şi-a pus bomboana pe 
colivă, când a împărţit abuziv terenul fermei din zona satului Bobaiţa. Faceţi tot ce depinde de Dvs. 
ca să respectaţi vechile amplasamente şi să restituiţi proprietăţile celor care le-au avut cu adevărat. 
Fiţi primar chiar şi al celor ce v-au votat. Nu vă cer nimic altceva decât să le faceţi dreptate şi să nu 
le răpiţi a doua oară pământul. Ca reprezentant în teritoriu al unui partid, care se laudă că respectă 
proprietatea şi proprietarii, nu aveţi dreptul să-l compromiteţi. Nu aveţi dreptul să slăbiţi încrederea 
poporului în partidul ce-l reprezentaţi. Aţi oferi suficient  material opoziţiei, datorită ecourilor ce vor 
fi în presă. Dumnezeu să vă dea înţelepciunea necesară, ca să puteţi să vă păstraţi încrederea 
cetăţenilor prin actul de dreptate ce-l veţi face şi în acest caz!      

* 
              Zilele acestea se judecă la Curtea Internaţională de la Haga diferendul dintre ţara noastră şi 
Ucraina privind Insula Şerpilor din Marea Neagră. Nu ştim care va fi rezultatul procesului, dar tare 
mi-e teamă că vom pierde. De câţiva ani buni ne judecăm pentru ca ucrainenii să stopeze săparea 
canalului Bârstroe. Noi ne ducem la procese şi ei se duc la săpat. Îşi văd de treabă şi nu le pasă de 
nimeni şi de nimic. Un asemenea tupeu mi-a amintit de un altul, la altă scară şi la alt nivel, pe care-l 
relatez mai jos şi legătura nu cred că e tocmai întâmplătoare. Acelaşi tupeu şi la nivel de individ şi la 
nivel de stat! 
                Era în 1990, prin iunie. Organizasem o excursie în Basarabia şi Bucovina de nord, azi 
aflată sub stăpânire ucraineană. De la Chişinău la Cernăuţi sunt vreo 300 de kilometri. Am ajuns în 
Cernăuţi seara, rupţi de oboseala unei zile foarte încărcate. Eram repartizaţi în centrul Cernăuţiului, 
la Hotel Ceremuş. Am plecat fiecare spre camerele noastre. Am urcat într-un lift trei familii. În 
ultimul moment au urcat în liftul nostru şi doi tineri de 25-30 de ani. Erau nişte zdrahoni în toată 
puterea cuvântului. Vorbeau ucraineana. Se vedea că noi suntem călători, străini, obosiţi. Cei doi 
indivizi au comandat liftului să urce până la ultimul etaj, 7 sau 8. Când am ajuns acolo, i-ai comandat 
să coboare la parter, apoi iar la ultimul etaj. Asta au făcut-o de 4-5 ori. Se vedea cât acolo că e o 
provocare. Voiau cu orice preţ să aibă motiv să pornească conflictul cu noi. Am tăcut, am răbdat şi 
am aşteptat. Când s-au plictisit de noi, ori ne-au găsit neinteresanţi,  au coborât din lift şi ne-au lăsat. 
Acesta a fost  urarea de ,,bun venit”, pe care am primit-o la Cernăuţi! În biserici se slujea în slavonă 
şi ucraineană, nicidecum în română. Într-un album, pe care l-am şi cumpărat, se spunea că, în 1918, 
trupele ,,burghezo-moşiereşti” din România au invadat Bucovina şi au ucis 11.000 de ,,bucovineni”. 
Nici o vorbă despre Marea Unire cu Ţara, despre entuziasmul populaţiei din martie 1918 de a reveni 
la  ţara - mamă. Of! 

* 
              În numărul trecut al ,,scrisorii” noastre pledam pentru alegerea de către preoţi a înalţilor 
funcţionari dintr-o eparhie. Aduceam acolo o serie de argumente în sprijinul acestei propuneri. 
Continuăm şi în prezenta ,,scrisoare” cu câteva fapte ce ar putea fi convingătoare.     
              Regretatul Mitropolit  Firmilian al Olteniei era de-o robusteţe spirituală cum rar puteai 
întâlni. Intelectual desăvârşit, fin cunoscător al vieţii şi al oamenilor,  te făcea să crezi că de nimeni şi 
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de nimic nu se teme, în afară de Dumnezeu. Părintele Caliopie Georgescu îi era apropiat, un fel de 
sfetnic de taină. Se întâmpla însă adesea, ca mitropolitul să angajeze în funcţii importante câte un 
personaj dubios, impus din afară de forţe politice. Părintele  Caliopie îi zicea: „Înalt Prea Sfinţite, 
omul acesta nu-mi inspiră încredere. Nu cred că era locul lui aici!”  Mitropolitul îl privea în ochi şi-i 
spunea şoptit: „-Mă, Caliopie, mă,  tu nu crezi că sunt situaţii când şi eu trebuie să fac aşa?!” În acel 
moment mitropolitul se apleca mult, mult, de-i ajungea capul la nivelul genunchilor. „-Capul plecat 
nu-l taie sabia, mă, Caliopie, mă!” Era,  însă, perioada stalinistă şi asta explica totul. 

* 
              Mă aflam într-o împrejurare oarecare. Era multă lume, printre care şi un episcop. Din acel 
loc până la episcopia lui erau vreo 7-8 sute de kilometri. La un moment dat, episcopului i-a sunat 
telefonul. L-a scos şi a început să vorbească acolo, în sală, cu voce tare. Discuţia a durat  aproape un 
sfert de oră. A fost o situaţie penibilă pentru toţi cei prezenţi. Vrând-nevrând, înţelegeam că discută 
cu cel puţin doi consilieri de-ai săi. Aceştia îi cereau indicaţii cum să aşeze o scară la o magazie. 
Episcopul le-a repetat acelaşi lucru de trei sau patru ori. O banalitate, pe care şi un copil ar fi putut-o 
rezolva. În sală se auzeau şoapte de genul: „-Ce tăntălăi are acolo, dom’le?” „-Cum poate suporta 
atâta incompetenţă?” La sfârşit, când a închis telefonul, episcopul ne-a privit triumfător, s-a umflat în 
pene şi ne-a zis: „-Nici o frunză nu se mişcă în eparhie fără ştirea mea!”  Discuţiile au revenit pe 
făgaşul lor, dar o umbră de tristeţe se aşezase pe feţele tuturor. După ce s-a terminat conferinţa aceea, 
am rumegat pe îndelete cazul acelui episcop şi acelor funcţionari  şi nu mică mi-a fost mirarea, când 
am ajuns la următoarele concluzii. Consilierii aceia nu erau oameni proşti sau incompetenţi. Erau 
exact ce-i trebuia acelui episcop. El apărea ca un om mândru, orgolios, despotic, care nu suporta o 
altă opinie, o altă poziţie decât a lui. Acei consilieri aplicau o reţetă folosită de veacuri de toţi 
oportuniştii, parveniţii şi, în general, de jigodii. Reţeta are două variante şi are succes garantat. Prima 
variantă este aceasta: „Fă tot ce poţi, ca să-l convingi pe şef că e mai deştept decât tine!” A doua 
variantă e asemănătoare: „ Fă tot ce poţi, ca să-l convingi pe şef că eşti mai prost decât el!”  Ca să fie 
lucrurile mai clare, voi da un exemplu concret: dacă şeful prinde muşte, tu să nu prinzi decât 
musculiţe şi ţânţari. Dacă vei da bobârnace la gândaci, la  dăuni şi la gongoi, cu siguranţă că vei fi 
trimis la munca de jos, în cel mai bun caz la capre! 

* 
                Prin 1977 fusese adus la mitropolia din  Craiova părintele Gudurău ca funcţionar. In 
vremea  regretatului mitropolit Nestor  Vornicescu a fost ridicat la rangul de consilier. Nu ştiu dacă 
a fost ales de ierarh, ori a fost impus din afara instituţiei. Era numai zâmbete. A stat în funcţia 
respectivă până la Revoluţie, când a fost dat afară. A dezlănţuit atunci o campanie de presă împotriva 
mitropolitului, cum nu se întâlnise în părţile noastre. În mare parte acea campanie a grăbit sfârşitul 
ierarhului oltean. La vreo câţiva ani după moartea mitropolitului, m-am întâlnit cu părintele Gudurău, 
întâmplător, în Severin. Mi-a relatat  cu  un aer triumfător: ,,- Când a murit Nestor, m-am dus la 
biserică şi le-am spus enoriaşilor mei:  Care vreţi să-l vedeţi pe dracu, duceţi-vă la catedrală. E acolo, 
pe catafalc!”  A mai zis şi altele, dar parcă mi s-a blocat auzul. Fusese destul ce-mi spusese, el, omul, 
care mâncase de multe ori la masa mitropolitului Nestor Vornicescu.  Cred că dacă ar fi fost aleşi 
consilierii de către preoţi din patru în patru ani, altfel de oameni ar fi fost promovaţi în funcţiile 
respective. Nu ştiu ce studii ar fi avut, dar în mod sigur nu le-ar fi lipsit nici cei şapte ani de acasă. 

* 
               Am în faţă scrisorile a doi prieteni. Unul este fost coleg, actualmente arhimandrit. A clădit 
trei mânăstiri, şi-a luat două doctorate(teologie şi istorie) şi acum urmează pe al treilea(filozofie). De 
curând, episcopul său i-a pus în vedere să părăsească eparhia. Deranjează pe ierarh cu însăşi existenţa 
lui fizică. Celălalt prieten este de acum pensionar. Cinci ani a muncit şi a ridicat în parohia lui o 
biserică imensă, ca o catedrală. Mi-a trimis poze. Era superbă. Cu două luni înainte de sfinţirea 
bisericii s-a dus la centru eparhial în audienţă la episcop, ca să stabilească  amănuntele de protocol. 
Nu ştie nici azi cu ce l-a deranjat atât pe ierarh, căci a doua zi după audienţă a primit ordin de 
transfer la altă parohie. A încercat să se ducă din nou la episcop, dar nu i s-a mai aprobat altă 
audienţă. În locul lui a fost adus un preot abia hirotonit. La sfinţire, preotul bătrân nici n-a fost invitat 
să participe. Cred că dacă acei ierarhi ar fi avut nişte consilieri cu  şira spinării dreaptă, ar fi avut 
curajul să le spună: ,,-Asta nu se poate, măria-ta!” 
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* 
              Cu îngăduinţa Dvs, vom începe din acest număr să vă prezentăm câte un fragment din 
învăţăturile împăratului Vasile Macedoneanul al Bizanţului(867-886) către fiul său Leon. Sunt 
lucruri de mare actualitate, pe care ar trebui să le învăţăm pentru noi înşine şi pentru urmaşii noştri: 
,,Lucru foarte folositor în viaţă şi foarte însemnat, nu numai pentru împăraţi, dar şi pentru 
oamenii de rând, este învăţătura. Căci aceia care o dobândesc, multe foloase trag de pe urma ei, 
atât pentru suflet, cât şi pentru trup: pentru suflet, prin studierea cuvântărilor miezoase, iar 
pentru trup prin deprinderea mişcărilor frumoase. Prin urmare, iubite fiule, eu, ca părinte şi, 
împreună cu tine, împărat, te sfătuiesc să faci din învăţătură călăuza împărăţiei tale. Căci ea, 
împărăţia, împodobeşte, iar pomenirea împăraţilor o înveşniceşte. Căci, aşa cum până la a 
soarelui ivire, toate sunt întunecate şi nedesluşite pe pământ, tot aşa până la a învăţăturii 
dobândire, toate sunt încâlcite şi greşite în suflet. Apucă-te, deci, de învăţătura de virtute însoţită 
şi dobândeşte viaţa de virtute cârmuită, căci din toate bogăţiile, virtutea este singura nepieritoare 
avuţie!” 

* 
              Domnul Prof. Univ. Dr. Ing. Ion Popescu din Bucureşti, fost director general în Ministerul 
Afacerilor Externe, fiu al satului Malovăţ, ne-a vizitat parohia şi  a apreciat atitudinea preotului Dvs. 
privind apărarea mitropolitului Nicolae Corneanu. Citise şi dânsul luările de poziţie din ,,Scrisoare 
pastorală” şi se declara întru totul de acord cu argumentele aduse în sprijinul ierarhului  bănăţean. 

* 
             Domnul Ing. Gheorghe Trocan din Bucureşti, fiu al satului Bârda, fost ministru al 
Industriei Lemnului,  a venit împreună cu surorile sale de la Piteşti şi timp de două zile au lucrat şi au 
amenajat mormântul mamei lor, regretata Maria Trocan. Este un gest care onorează. Este un gest 
care ar trebui să fie luat exemplu de atâţia din satele noastre, care au uitat demult de mormintele celor 
dragi ai lor. 

* 
             La 17  August, doi  reporteri de la „Ediţie de Oltenia”  şi ,,Informaţia de Severin” au vizitat 
satul şi biserica de la Bârda. Au luat interviuri şi au făcut fotografii. A doua zi au apărut în ambele 
ziare  articole despre cele ce văzuseră şi auziseră în părţile noastre, inclusiv despre parohie. Nu 
ziceau rău deloc. Poate vom reveni într-un număr viitor. 

* 
              În această perioadă, preotul Dvs. a publicat capitolul Parcă le biruia pe toate, inclusiv 
timpul, în vol. Al cincilea patriarh, apărut la Bucureşti, în editura Editura Carpathia Press, 2008; 

* 
               La 25 Aug., preotul Dvs. a susţinut examenul pentru anul II la Facultatea de Drept a 
Universităţii ,,Spiru Haret” din Bucureşti  la Drept civil, la 26 Aug. la Drept Administrativ, la  27 
Aug. la Dreptul  afacerilor, la 28 Aug. la Drept fiscal,  la 29 Aug. la Limba Franceză, la  30 Aug.  
la Drept procesual penal. În sesiunile din februarie şi iunie fuseseră programate duminica 
dimineaţa. Of! De atâta drept şi de atâtea drepturi s-a cocoşat popa de tot! 

* 
              Am primit ajutoare  pentru parohie după cum urmează: Domnul Ing. Gheorghe Trocan din 
Bucureşti, fiu al satului Bârda,  a donat 200 lei; Doamna Gurbet Ioana din Obrejiţa(VN) a donat 
150 lei;  Domnul Avocat Alexandru Luca din Tr. Severin, fiu al Domnului Luca Nică din Bârda, a 
donat 100 lei; Domnul Muntean Camil din Întorsura Buzăului(CV) a donat 75 lei; Doamna 
Solomon Victoria din Solca(NT) a donat 70 lei; Domnişoara Dragomir Iuliana din Baia de 
Aramă(MH), nepoata Doamnei Dragomir Virginia din Bârda, Domnul Mândrilă Radu şi 
Doamna Crăciunescu Valeria din Câmpulung Moldovenesc(SV) au donat câte  50 lei. Domnul 
Coman Vasile din Malovăţ a mai adăugat 150 lei la contribuţia de cult, totalizând până acum 151 lei. 
Doamna Băleanu Ioana, fiica regretatului Borugă Vasile din Malovăţ, a achitat prima sa 
contribuţie de cult în valoare de 50 lei. Dumnezeu să le răsplătească tuturor!   

* 
              Colecta pentru sinistraţi decurge mulţumitor. S-au adunat 1200 lei până acum. I-am achitat 
în două tranşe protoieriei(500 şi 700 lei). Pe lângă cei menţionaţi în ,,scrisoarea” trecută, menţionăm 
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un nou lot de fruntaşi: Domnul Mucioniu Dumitru din Tr. Severin cu 100 lei; Domnul Verdeş 
Gheorghe din Tr. Severin şi  Domnul Vasile Ivaşcu din Bârda cu 50 lei. Dumnezeu să le ajute!    
Colecta se derulează până la 30 Septembrie. 

* 
              Domnul Ivaşcu Vasile din Bârda a reparat scara bisericii din Bârda şi a acoperit atât scara, 
cât şi tinda bisericii cu mochetă. Dumnezeu să-i răsplătească! 

* 
               Încă nu începem să prezentăm lista codaşilor satului Malovăţ, adică a celor ce nu au 
curăţit şi n-au amenajat mormintele celor  apropiaţi ai lor. Am observat că mulţi sunt oameni 
gospodari şi foarte ocupaţi. Cred că din cauza aceasta n-au avut timp să facă şi acea lucrare la 
cimitir. Încercăm să prezentăm, fără nici o plăcere, o astfel de listă în scrisoarea viitoare. 
Mulţumim celor ce au înţeles şi au făcut deja lucrarea respectivă. 

* 
               La 16 August am oficiat slujba Sf. Botez pentru  Tărăbâc Simona-Loredana, fiica D-lui 
Tărăbâc Nicolae Virgil şi a Doamnei Tărăbâc Maria, iar la 24 August  pentru Coman Petru-
Adrian, fiul D-lui Coman Eugen şi al Doamnei Coman Maria din Malovăţ. Să trăiască şi să aducă 
bucurii părinţilor. La 23 August am oficiat Sf. Cununie pentru Domnul Badea Ion-Valeriu şi 
Domnişoara Dudă Loredana-Ivona din Tr. Severin. Căsnicie fericită să le dea Dumnezeu!  

 * 
             În luna septembrie avem următorul program de slujbe: 6 Sept.(Malovăţ-Bârda), 7 Sept. 
(Malovăţ), 8 Sept.(slujbă la Bârda, pomeniri la Malovăţ la ora 12), 13 Sept. (Malovăţ-Bârda), 14 
Sept.(slujbă la Bârda, pomeniri la Malovăţ la ora 12), 20 Sept. (Malovăţ-Bârda), 21 Sept. (Malovăţ),  
27 Sept. (Malovăţ-Bârda), 28 Sept. (Bârda). În restul timpului, preotul poate fi găsit la biserică, 
acasă, sau la telefon 0724.99.80.86. Poate fi contactat şi pe e-mail la adresa: 
stanciulescubarda@gmail.com. 

* 
             Sănătate, pace şi bucurii să vă dea Dumnezeu!  
                                                                                                 Pr. Al. Stănciulescu-Bârda         
 
 
 

   Scrisoare pastorală 
Foaie periodică, gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi 

Anul VI(2008), nr. 141(1 –15 Septembrie) 
 

            Dragii mei enoriaşi! 
            Zilele acestea omenirea întreagă a fost zguduită de vestea că în Apus se fac nişte experienţe 
foarte periculoase, care ar putea aduce adevărate dezastre întregii omeniri. Unii vorbeau chiar de 
posibilitatea declanşării sfârşitului lumii. Nu au fost doar zvonuri, ci lucrurile au fost cât se poate de 
serioase. A fost vorba de o experienţă cu o nouă formă de energie, antimateria. Această energie nu a 
fost niciodată folosită de oameni. Este  mai puternică de nenumărate ori decât energia nucleară şi cea 
atomică. Ea există în univers şi  este observată sub forma  aşa-numitor ,,găuri negre”. Se observă cu 
telescoapele puternice şi de pe sateliţi cum în acele ,,găuri”, care seamănă cu nişte nori întunecoşi, 
sunt absorbite stelele, corpurile cereşti formate din materie. Toate cele ,,înghiţite” de acele ,,găuri” 
dispar pentru totdeauna. Oamenii de ştiinţă de astăzi au  reuşit să înţeleagă într-o oarecare măsură 
mecanismul funcţionării acelei energii şi încearcă s-o producă şi s-o utilizeze în laboratoare uriaşe. 
Nu contestăm faptul că oamenii de ştiinţă respectivi nu ştiu ce fac. Teama cea mare a omenirii faţă de 
aceste experienţe se bazează pe faptul că energia respectivă fiind necunoscută, poate să declanşeze 
anumite reacţii, pe care oamenii încă nu le pot prevedea, tocmai fiindcă nu cunosc toate legile după 
care funcţionează acea energie. Dumnezeu să le ajute s-o cerceteze, s-o stăpânească şi s-o folosească 
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apoi în scopuri paşnice, spre binele întregii omeniri. Aceste experienţe sunt necesare, fiindcă balta de 
petrol din care se adapă astăzi omenirea este aproape secătuită şi în scurt timp ultima picătură va 
dispare. Omenirea trebuie să găsească alte forme de energie. Este o luptă pentru supravieţuire, de 
fapt. Dacă savanţii de astăzi vor reuşi să stăpânească noua energie, antimateria, nevoile de energie 
ale lumii vor fi acoperite pentru multe secole de aici înainte, iar viteza cu care va progresa ştiinţa şi 
tehnica în viitor va fi extraordinară. Încă nu putem bănui în momentul de faţă ce schimbări se vor 
produce în lume, când omul va putea să folosească  în mod obişnuit noua energie. Aşa cum azi pui la 
ceas o baterie de câţiva lei şi un an  ceasul acela funcţionează  fără întrerupere, poate în viitorul 
apropiat aşa vom pune o baterie cât o pastilă la maşină, la  tractor, la avion sau la rachetă şi acestea 
vor funcţiona ani de zile, fără să le mai pui benzină, motorină, gaz etc. Poate în viitorul apropiat 
rachetele pământene vor fi capabile, datorită acestei forme de energie să străbată cerul la distanţe pe 
care azi nici nu le putem noi bănui.  
              Si totuşi….! Dacă aceste experienţe vor da greş!! Mă întreb, ca om, cine dă dreptul celor 
câţiva savanţi care fac acele experienţe, să se joace cu viaţa celor şase miliarde de locuitori ai 
Pământului şi cu nenumăratele generaţii de oameni ce  bat la poarta vieţii? Este o responsabilitate 
imensă ce apasă pe umerii acelor savanţi. În calitate de preot  şi creştin, zic şi eu ca acea fetiţă ce se 
juca liniştită pe o corabie ce era ameninţată cu scufundarea, în timp ce toată lumea de  agita cu 
disperare: ,,- Atâta timp cât tatăl meu este la cârma corăbiei, nu am de ce să mă tem!”  Aveţi această 
încredere în Dumnezeu, cârmaciul lumii, şi El va avea grijă de fiecare din noi şi de toţi laolaltă, că 
doar ai Lui suntem! 

* 
              Folosesc din nou  această ,,mică tribună”, pentru a semnala o situaţie, care  mi se  pare  a nu 
fi de folos Bisericii noastre. Mă refer la anumite publicaţii centrale şi eparhiale. Înainte de 1989, 
cenzura supraveghea totul cu lupa. Trebuiau făcute planuri editoriale, în care eparhiile să prezinte cu 
mult înainte listele cărţilor , revistelor, calendarelor, pliantelor etc., pe care intenţionau să le publice. 
În aceste liste se intervenea cu brutalitate şi multe, foarte multe erau tăiate, sub pretextul lipsei de  
hârtie. Cele care erau aprobate, erau pregătire de tipar  cu o grijă imensă. Manuscrisele cărţilor , 
revistelor şi celorlalte materiale propuse pentru publicare se cloceau la Departamentul Cultelor  cel 
puţin un an. De multe ori erau trimise înapoi eparhiilor să fie revăzute, modificate, anulate. Fiecare 
pagină ieşită de la cenzură trebuia să aibă celebra ştampilă ,,B.T.”, adică ,,bun de tipar”. Fără această 
ştampilă nici nu te băga în seamă la tipografie. Mai exista şi o altă formă de cenzură, care se făcea în 
interiorul eparhiei care publica o revistă, spre exemplu. În conţinutul revistei se introduceau multe 
materiale inutile, pe care nu le citea nimeni: reportaje  privind vizitele unor ierarhi în ţară şi 
străinătate, reportaje de la sfinţiri  de biserici şi mânăstiri, de la alegeri, hirotonii, instalări şi funeralii  
de ierarhi, de la  diferite întâlniri ale ierarhilor cu tot felul de  personaje din ţară sau din străinătate. 
Se mai introduceau ,,agendele de lucru” ale ierarhilor, conţinutul felicitărilor de la Crăciun şi de la 
Paşti primite de către ierarhi etc. Uneori acestea erau date cu lux de amănunte. Nu era o noutate ca să 
citeşti un reportaj, din care să afli ce s-a servit la o masă, cu ce instrumente au servit mesenii cutare 
mâncărică, cine mai era acolo, ce-a mai zis fiecare. Desigur, toate sunt bune, frumoase şi plăcute, dar 
acestea s-ar fi putut foarte bine rezuma în două-trei pagini sau chiar mai puţin, lăsând locul unor 
studii, articole, recenzii etc. cu adevărat valoroase. Să mai adăugăm la acele materiale altele care 
priveau activitatea ,,conducătorului iubit” al ţării, vizitele şi întâlnirile lui,  epocalele realizări etc. 
Toate acestea  ,,confiscau” uneori  până la 90% din numărul de pagini al unei reviste. Mai rămânea 
loc în unele reviste pentru două-trei recenzii!  Răsfoiţi, spre exemplu, revista ,,Biserica Ortodoxă 
Română” de dinainte de 1989. Acelaşi lucru se petrecea şi cu revistele eparhiale din provincie. 
Abonamentele erau  obligatorii pentru fiecare parohie şi mânăstire, uneori şi pentru preoţi, aşa că în 
publicaţiile respective se putea scrie orice, fiindcă ,,cititorii” cu siguranţă că le ,,înghiţeau”.  
              A venit Revoluţia şi credeam că lucrurile vor intra pe făgaşul normalităţii. Au apărut, din 
fericire, numeroase reviste, gazete, chiar ziare la unele eparhii scrise şi pe înţelesul şi gustul 
cititorilor. Unele au fost destinate din start unor categorii de vârstă sau chiar unor stări sociale şi 
acestea au avut succes. Multe au făcut adevărată epocă.  Cenzura statului a dispărut. A rămas, din 
păcate, cenzura internă a publicaţiilor noastre. Mă refer iar la acele materiale menţionate mai sus, 
care au continuat să fie introduse în revistele de bază ale Bisericii. Unele reviste  importante şi-au 
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micşorat numărul de apariţii. Spre exemplu, revista ,,Biserica Ortodoxă Română” apărea înainte de 
război şi în 12 numere pe an; de la război încoace a apărut în şase numere, pentru ca acum să apară şi 
în … două numere. Mai mult, unele reviste , sub pretextul că  ridică nivelul calităţii, au adoptat un 
vocabular savant, pe care nu-l înţeleg decât doar câţiva iniţiaţi. Citiţi, spre exemplu, dacă puteţi, 
,,Vestitorul Ortodoxiei”. În afară de rubrica de Liturgică a Părintelui Necula, mă îndoiesc că veţi mai 
alege şi altceva. Abonamentele fiind obligatorii, nu interesează pe nimeni dacă materialele publicare 
sunt sau nu digerate de cititor…!     Cui foloseşte, oare?  Credincioşilor? Nu! Bisericii? Nici atât! 
              Cred că dacă ar dispărea abonamentele obligatorii şi publicaţiile respective s-ar confrunta cu 
piaţa şi ar ,,trăi” numai din vânzări, cele mai multe ar dispărea. Ar trebui să lase locul celor cu 
adevărat gustate şi căutate de cititori. Redacţiile ar trebui să - şi angajeze oameni capabili să scrie cu 
adevărat pentru public, o presă vie, formatoare de conştiinţe, o presă care să facă, într-adevăr, 
apostolat într-o lume tot mai înstrăinată de Dumnezeu, tot mai secularizată.  Şi cred că, la urma-
urmei, aceasta este misiunea unei prese bisericeşti! 

* 
              Redăm mai jos încă un fragment din Învăţăturile împăratului Vasile Macedoneanul către 
fiul său Leon: ,,Fă-ţi din credinţa sinceră în Hristos principiu şi temei de neclintit pentru zidirea 
vieţii tale. Slăveşte pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, Treimea cea nedespărţită şi neamestecată, 
unul şi singurul Dumnezeu. Crede şi în întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, prin care lumea din 
robia stricăciunii a fost eliberată, aşa cum desluşeşte învăţătura Maicii tale, Biserica. Încununare a 
tuturor bunătăţilor, desăvârşire  tuturor virtuţilor este această credinţă. Păzeşte-o, aşadar, ca pe o 
sfântă vistierie, căci dintr-însa te-ai hrănit din fragedă pruncie, iar eu ţi-am fost de ea învăţător. Să 
nu mă faci cumva de ruşine, căci iubitorul tău părinte sunt. Pictorii trebuie să înfăţişeze chipurile 
celor pe care-i înfăţişează, dar copiii trebuie să fie icoane însufleţite care virtutea părinţilor lor 
întruchipează”. 

* 
              În perioada 9-13 septembrie a avut loc la Tr. Severin simpozionul Mehedinţi- Istorie, 
Cultură şi Spiritualitate.  Simpozionul a fost organizat de Episcopia Severinului şi Strehăii. Este un 
merit incontestabil al acestei instituţii, al Prea Sfinţitului Episcop Nicodim, de a organiza şi susţine 
asemenea manifestări de cultură în judeţul nostru. Valoarea simpozionului rezidă din două motive. În 
primul rând, pentru că în  peisajul atât de secetos sub aspect cultural din judeţul nostru, o manifestare 
de genul acesta este o adevărată oază de verdeaţă spirituală;  în al doilea rând, simpozionul încearcă 
să reia tradiţia unor simpozioane de acest gen, care s-au organizat în judeţul nostru în perioada 1978-
1983. S-au ţinut şase asemenea simpozioane, pe teme de istorie, etnografie şi folclor. Dintre 
personalităţile de marcă ce au participat la acele simpozioane  cităm câteva, pentru a ne da seama de 
nivelul la care se ridicaseră manifestările respective: Prof. Dr. Doc. I.C.Chiţimia, Prof. Dr. Emilia 
Comişel, Dr. Liviu Ştefănescu, Dr. Constantin Şerban, Prof. Dr. Romulus Vulcănescu,  Dr. 
Vasile Vetişanu, Prof. Dr. Theodor Trâpcea, Prof. Dr. Ghizela Suliţeanu, Prof. Dr. Augustin Z. 
N. Pop,  Conf. Dr. Cezar Apreotesei , Prof. Dr. Mihai Rădulescu, Pr. D. Bălaşa, Pr. 
Gh.Dumitrescu-Bistriţa şi mulţi alţii. Urmăresc, în paralel, programele simpozioanelor de atunci şi 
programul simpozionului de acum. Dintre cei ce au participat  atunci, au mai venit acum Prof. Dr. 
Dinică Ciobotea, Prof. Tudor Nedelcea,  Prof. Constantin Protopopescu, Prof. Constantin Juan 
-Pietroi, Prof.  Olimpia  Bololoi şi… preotul Dumneavoastră. Mulţi dintre cei de atunci sunt azi sub 
glie, iar alţii sunt în imposibilitate de a se mai deplasa. Regretăm că nu au participat de data aceasta 
istorici importanţi ai Mehedinţiului, precum Dl.Prof. Nicolae Chipurici şi Prof. Dr. Mite 
Măneanu.  Lucrările primelor patru simpozioane de atunci s-au concretizat în patru volume  sub 
titlul Mehedinţi - Istorie şi Cultură şi Mehedinţi-Cultură şi Civilizaţie.  La actualul simpozion a  
participat un număr foarte mare de oameni de cultură din ţară şi din străinătate. A prezidat Prea 
Sfinţitul Episcop Nicodim. Dintre ierarhii participanţi menţionăm: P.S. Sebastian al Slatinei, 
P.S.Lucian al Caransebeşului, P.S.Daniil(Serbia), P.S.Siluan(Ungaria). Simpozionul a fost 
structurat pe mai multe secţiuni. Una a fost dedicată Sfintei Scripturi, alta  filozofului Eufrosin 
Poteca, stareţul Mânăstirii Gura Motrului, iar a treia problemelor diverse de istorie şi folclor. In 
ultima zi s-a făcut o excursie la Mânăstirea Gura Motrului şi acolo s-a  oficiat pomenirea marelui 
Eufrosin Poteca. Au fost prezentate cărţi, ir corul ,,Catarsis” al Episcopiei Caransebeşului a susţinut 
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un încântător concert de muzică psaltică. Preotul Dvs. a susţinut comunicarea Eufrosin Poteca şi 
începuturile învăţământului filozofic  la români.  Dacă Episcopia Severinului va reuşi să şi 
publice comunicările susţinute la acest simpozion într-un volum,  se realizează un autentic act de 
cultură, iar meritul instituţiei şi al conducătorului ei este indiscutabil. Să dea dumnezeu ca să poată 
continua toate câte le-a început!   

* 
               La 18 august, a apărut o amplă prezentare a Parohiei Malovăţ în  ,,Ediţie de 
Oltenia”(Craiova) şi în ,,Informaţia de Mehedinţi”(Tr. Severin). aug.. 

* 
               În această perioadă, preotul Dvs.. a publicat următoarele materiale: Protopopul ,,cel dintâi 
dintre preoţi”, în  ,,Neamul Românesc”, 2008, 5 sept. , ediţie on-line (www.neamul-romanesc.com); 
Mitropolitul Nestor Vornicescu, în  vol. Manifestări  omagiale - ,,Mitropolit Nestor 
Vornicescu”, Dr.Tr.Severin, Editura ,,Didahia Severin”, 2008,  pp. 40-46; Cuvioasa Teofana 
Basarab - contemporană cu Sf. Nicodim, în vol. 600 de ani de la naşterea în ceruri a Cuv. 
Nicodim cel Sfinţit de la Tismana, Dr.Tr.Severin, Editura ,,Didahia Severin”, 2008, pp. 99-113; 
România paradoxurilor. Secete şi ploi, în ,,Analize şi fapte”, 2008, sept. 13, ediţie on-
line((http://analize-si-fapte.com). O ofertă de carte a Parohiei Malovăţ apare în ,,Monitorul cultural”, 
2008, sept., ediţie on-line(www.monitor-cultural.com);

* 
                Domnişoara Bologa Anişoara din Greci(MH) ne-a scris că a primit cărucior electric de la 
Doamna Fleck Maria din Köln(Germania), fiica regretatului Rolea Petre din Bârda. A citit în 
,,Scrisoare pastorală”  despre drama acestei tinere, care de peste 20 de ani are ambele picioare tăiate 
de deasupra de genunchi şi a făcut tot ce i-a stat în putinţă ca s-o ajute. Dacă ,,scrisoarea” noastră a 
contribuit la uşurarea suferinţei unui om, înseamnă că merită să apară în continuare. Dumnezeu să 
răsplătească Doamnei  Fleck Maria şi familiei sale pentru jertfa ce au făcut! 

* 
              În această perioadă am primit câteva ajutoare de la Părintele Prot. Dr. Ioan 
Dură(Bruxelles-Belgia) - 100 lei; Doamna Răulescu Eleonora din Bârda-100 lei; Domnul Borugă 
Ion din Malovăţ a mai achitat 50 lei pentru contribuţia de cult şi 50 lei pentru sinistraţi. 

* 
              Colecta pentru sinistraţi se încheie la 30 sept. În numărul viitor al ,,scrisorii” noastre vă vom 
prezenta situaţia. Până acum am trimis, prin protoierie, celor în nenorocire 1200 lei. 

* 
              În luna august am donat pâine credincioşilor participanţi la slujbe astfel: 24 aug.(Malovăţ): 
156 pâini. Din cauza problemelor ivite la brutăria din Malovăţ, nu am putut asigura pâine în fiecare 
duminică şi sărbătoare. În schimb, în fiecare duminică şi sărbătoare s-au donat credincioşilor reviste 
primite gratuit de la Episcopia Severinului şi Strehaei.  

* 
              La 10 sept. au avut loc repartiţiile în învăţământ pentru anul şcolar 2008/2009. Preotul 
Dvs. a obţinut din nou catedră la Colegiul Naţional Economic ,,Theodor Costescu” din Tr. Severin. I 
s-au repartizat cinci clase de a XI-a şi şase clase de-a XII-a, cu aprox. 300 elevi. Slavă Domnului! 

* 
              Am cumpărat material pentru  completarea gardului bisericii de la Bârda. În partea din 
spatele bisericii  era  gard de scândură pe o lungime de 22 metri, dar putrezise. Îl vom face din plasă 
de sârmă zincată pe stâlpi de ţeavă patrată fixaţi în beton.  

* 
            Am efectuat următoarele plăţi mai mari: 750 lei pentru materialele  necesare pentru  gard şi 
transportul acestora şi 110 lei pentru pâine. 

* 
              Părintele Pr. Prof. Dr. Theodor Damian de la New-York(S.U.A.)  a invitat pe preotul 
Dvs. să susţină o comunicare la simpozionul ce-l organizează Institutul Român de Teologie 
Ortodoxă şi Spiritualitate din New-York, al  cărui director este, simpozion ce va avea loc la  8  dec. 
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Mde, Ioane, mde!  Cam departe! Cică vulpea când nu ajunge la struguri, strâmbă din nas şi zice că 
sunt acri! 

* 
              Nici până acum Domnul Mihai(Milică) Surugiu de la Reşiţa nu a reuşit să ne trimită cei 
3000 lei promişi, pentru a achita exemplarele din cartea Bucate de post, pe care le-am distribuit 
gratuit tuturor familiilor din parohie şi persoanelor din afara parohiei, care ne-au ajutat într-un fel sau 
altul. Lucrul acesta ne-a  dat peste cap mai multe proiecte. Asta este! Încă nu ne-am pierdut însă 
speranţa! 

* 
              Anul acesta este Anul internaţional al Bibliei. Socotim că cea mai potrivită carte pe care 
am putea s-o donăm enoriaşilor noştri şi persoanelor din afara parohiei care ne-au ajutat în ultima 
vreme ar fi  Noul Testament scris cu litere mari, ca să poată fi citit cu uşurinţă şi de vârstnici. 
Investiţia s-ar apropia de 5000 lei.  Sperăm că Dumnezeu ne va trimite omul potrivit, care să facă 
o asemenea donaţie. La lucrul bun pune şi Dumnezeu o mână de ajutor prin cineva. Avem 
această convingere fermă! 

* 
              În numerele trecute ale ,,Scrisorii pastorale” am  promis că vom deschide rubrica  numită a  
codaşilor satului Malovăţ. Nu cred că a fost cea mai inspirată denumire. Nu avem în Malovăţ nici 
codaşi, nici puturoşi. Dacă aflaţi Dvs. de vreunul, spuneţi-mi-l şi mie să-i facem o poză. Am putea 
spune că dăm lista celor prea ocupaţi, care  au uitat de cei apropiaţi  lor aflaţi de sub glie. 
Aşadar, moştenitorii  următorilor defuncţi sunt rugaţi să meargă la cimitir să cureţe mormintele: 
1.BADEA VASILE şi IOANA; 2. BUSU CONSTANTIN; 3. RÂIOSU VASILE, ELENA şi 
IOANA; 4. GLAVAN ANGELA; 5. PAICU MARIA şi ELISABETA; 6. VACARIUC 
NICOLAE şi MARIA; 7. HURDUC CONSTANTIN; 8. FOCŞAN GHEORGHE; 9. 
DRAGOTĂ GHEORGHIŢA; 10. RÂIOSU GHEORGHE şi ELISABETA; 11. IORGOVAN 
GHEORGHE, VASILE şi ELENA;  12. GIURCAN MARIAN; 13. IORDACHE GHEORGHE; 
14. ODOLEANU TITU;  15: IANCU CALINA; 16. SURUGIU FLOAREA şi CONSTANTIN;  
17. SURUGIU TĂNASE(cruce de marmură gata să cadă); 18. CRUMPEI ALEXANDRU;  19. 
PAICU IOANA;  20. BÂRNEA PETRIA,  Vom continua lista în numărul viitor.  Aproximativ 
90% din săteni au curăţat mormintele. Mulţumim acestora! 

* 
              La  4 Sept. am oficiat  înmormântarea  lui  Craşoveanu Eugen(43 ani) din Malovăţ. 
Dumnezeu să-l ierte! 

* 
              În luna octombrie avem următorul program de slujbe: 4 Oct.(Bârda-Malovăţ); 5 
Oct.(Malovăţ); 11 oct. (Malovăţ-Bârda); 12 Oct. (Bârda); 14 Oct.(Pomeniri dimineaţa la Bârda, 
slujbă la Malovăţ); 18 oct.(Malovăţ-Bârda); 19 Oct.(Malovăţ); 25 Oct. (Malovăţ-Bârda); 26 
Oct.(slujbă la Bârda, pomeniri la Malovăţ la ora 12). În restul timpului, la orice oră din zi sau noapte, 
preotul poate fi găsit la biserică, acasă, sau la telefon 0724.99.80.86. Poate fi contactat şi pe e-mail la 
adresa: stanciulescubarda@gmail.com. 

* 
             Sănătate, pace şi bucurii să vă dea Dumnezeu!  
                                                                                                 Pr. Al. Stănciulescu-Bârda            
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