Catedrala „Sfânta Fecioară Maria Regină” din Iaşi

Catedrala nouă din Iaşi, construită între anii 1992 şi 2005, a fost sfinţită la 1 noiembrie 2015.
Demersurile de a construi un nou lăcaş au reînceput imediat după evenimentele din decembrie
1989. PS Petru Gherghel a aşezat piatra de temelie în ziua de 15 august 1990, aproximativ în
mijlocul curţii actuale, puţin spre sud. Lucrările au fost sistate după câteva luni de către prefectura
locală. A trebuit să se realizeze un alt proiect, respectând două condiţii: „îndepărtarea cât mai mult
a construcţiei de Bd. Ştefan cel Mare şi menţinerea clădirilor existente în perimetrul respectiv”.
Lucrările au fost reluate în august 1992 şi până la finalul anului s-au turnat fundaţiile. În
octombrie 1993 era turnată placa la cota zero. La Crăciunul anului 1993 s-a celebrat prima
Liturghie la subsol. În iunie 1998 catedrala era ridicată; la 24 iunie 1998 s-a celebrat prima sfântă
Liturghie, PS Petru Gherghel hirotonind 12 preoţi. S-a lucrat după aceea la acoperiş, la finisare şi
la mobilare.
Spaţiul de cult are 76 de bănci şi patru confesionale din stejar, baptisteriul pe partea dreaptă, la
mijloc, şi un al doilea tabernacol pe stânga, la mijloc. Pe conturul de la balcoane sunt
cincisprezece staţiuni ale Căii sfintei cruci în mozaic; tot în mozaic sunt: imaginea centrală şi cele
patru imagini din faţă care reprezintă scene din viaţa sfintei Fecioare Maria. Tabernacolul
principal este aşezat la baza mozaicului central. Altarul, aşezat într-un desen care formează un
peşte, are de o parte şi de alta pupitre de la care se proclamă lecturile sfinte. De la intrare până la
altar este un covor din marmură cu stele. Pe cupola catedralei, cu cele 24 de nervuri, este
monograma lui Cristos din centrul căreia coboară un candelabru, o replică a cupolei. Vitraliile
sunt aşezate pe trei registre reprezentând teme legate de creaţie, alianţă, sacramente, misterele
Rozariului.
Mai multe informaţii pe: http://amdis.ro

