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In anul 2015, Biserica Ortodoxă Română ani-
versează o serie de evenimente importante 

din istoria ei, după cum urmează:
-  130 de ani de la recunoaşterea autoce-

faliei Bisericii Ortodoxe Române (aprilie 
1885);

-  90 de ani de la ridicarea Bisericii Orto-
doxe Române la rangul de Patriarhie (fe-
bruarie 1925);

-  60 de ani (octombrie 1955) de la proclama-
rea canonizării unor sfinţi români (ie-
rarhi, călugări) mari păstori de suflete 

din provinciile româneşti:  Sf. Ierarh Cali-
nic de la Cernica, episcopul Râmnicului; Sf. Ie-
rarhi Ilie Iorest şi Sava Brancovici, mitropoliţii 
Transilvaniei, precum şi Sf. Cuvioşi Mărturisi-
tori Visarion şi Oprea etc.;  

-  10 ani (septembrie şi decembrie 2005) de la 
proclamarea canonizării unor sfinţi ro-
mâni (ierarhi, călugări) mari păstori de 
suflete din provinciile româneşti: Sf. Ie-
rarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei (la 14 oc-
tombrie 2005); Sf. Cuvios Onufrie de la Vorona 
(la 9 septembrie 2005); Sf. Cuvios Gheorghe de 
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la Cernica şi Căldăruşani (la 3 decembrie 2005) 
etc.

În acelaşi timp, în calendarul Bisericii Or-
todoxe Române sunt menţionaţi numeroşi alţi 
sfinţi români (ierarhi, preoţi şi călugări), care 
s-au remarcat printr-o frumoasă activitate pas-
torală, iar de-a lungul timpului în eparhiile Pa-
triarhiei Române au slujit mari păstori de suflete 
din rândul ierarhilor, preoţilor şi călugărilor, a 
căror viaţă şi activitate constituie modele pentru 
credincioşii de astăzi. Printre marii păstori de su-
flete, un loc aparte îl ocupa Sfântul Ioan Gură 
de Aur care, prin viaţa şi activitatea sa, s-a 
dovedit a fi un apărător al dreptei credin-
ţe, un învăţător al pocăinţei, un luminător 
al familiei creştine şi al vieţii monahale şi 
un promotor al filantropiei creştine.

Ca atare, la iniţiativa Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel, în şedinţele de lucru 
din 29 octombrie 2013 şi 29 septembrie 
2014,  Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro-

mâne a aprobat ca anul 2015 să fie declarat 
Anul omagial al misiunii parohiei şi mă-
năstirii azi şi Anul comemorativ al Sfân-
tului Ioan Gură de Aur şi al marilor păs-
tori de suflete din eparhii.   

Această temă va fi tratată în eparhiile şi 
în instituţiile de învăţământ teologic ale Biseri-
cii Ortodoxe Române care vor organiza în anul 
2015 dezbateri, colocvii, seminarii, simpozi-
oane, conferinţe şi expoziţii de icoane, fresce, 
mozaicuri cu scopul prezentării istoriei, vieţii 
şi activităţii parohiei şi mănăstirii în trecut şi 
azi, precum şi a unor renumiţi preoţi de mir 
şi duhovnici din mănăstiri, care prin slujirea 
şi activitatea lor, au contribuit la susţinerea, 
consolidarea şi dinamizarea vieţii şi misiunii 
parohiei şi mănăstirii. 

2015 - Anul omagial al misiunii 
parohiei şi mănăstirii azi şi Anul come-
morativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi 
al marilor păstori de suflete din eparhiiva 
constitui subiectul conferinţelor pastoral-misiona-
re semestriale, iar în luna octombrie 2015, la Pa-
triarhia Română va avea loc şedinţa solemnă a 
Sfântului Sinod în care va fi prezentată o sinteză 
a evenimentelor organizate în eparhii pe aceas-
tă temă.

În anul 2015, Patriarhia Română va orga-
niza un congres internaţional dedicat Anului 
omagial al misiunii parohiei şi mănăs-
tirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului 
Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de 
suflete din eparhii, iar agenţiile de pelerinaj 
ale Patriarhiei Române vor organiza pelerinaje 
în ţară şi străinătate la mănăstiri şi în locurile 
unde au vieţuit mari duhovnici ai Ortodoxiei.

 Manifestările organizate în 2015 – 
Anul omagial al misiunii parohiei şi mă-
năstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântu-
lui Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori 
de suflete din eparhii vor fi mediatizate de 
către Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei 
Române, mass-media bisericească eparhială şi 
presa laică.

 
BIROUL DE PRESĂ 

AL PATRIARHIEI ROMÂNE

PREDAREA RELIGIEI ÎN ŞCOLI: O PROBLEMĂ CU 
MULTE NECUNOSCUTE ŞI NICIO REZOLVARE

Pr. Dr. Adrian CAZACU

In luna iulie a lui 2014, domnul Remus Cernea 
a înaintat spre dezbatere în cadrul şedinţelor 

Camerei Deputaţilor un proiect de lege prin 
care propunea scoaterea materiei „Religie” 
din trunchiul comun al disciplinelor predate 
în cadrul învăţământului primar, gimnazial şi 
liceal şi înlocuirea acesteia cu „Etica şi Educaţia 
Civică”1. Proiectul legislativ nu este unul anti-
religios, aşa cum eronat s-a prezentat textul 
acestuia în unele medii, ci mai degrabă unul 

neutru, venit din partea unei persoane care se 
declară atee şi care doreşte să reprezinte pe toţi 
cei care-i împărtăşesc convingerile. Mai mult, 
această lege face cunoscută în România tendinţa 
din întreaga Uniune Europeană cu privire la 
predarea religiei în şcoli, militând pentru un 
„tip secular” de predare, ce se vrea neutru din 

1  Proiectul se intitulează „Propunere legislativă pentru 
modificarea art. 18 din Legea Educaţiei Naţionale 
nr. 1 / 2011 şi a fost depus şi înregistrat B.P.I. cu nr. 
552 / 02. 07.2014 şi Camera Deputaţilor nr. 353/02. 
09.2012.

punct de vedere confesional, ideologic sau 
doctrinar. Simplu spus, potrivit acestui proiect, 
religia, aşa cum este ea predată astăzi în şcoli, va 
fi înlocuită de „etică şi educaţie civică”, însă nu 
va fi cu totul eliminată, ci va rămâne în cadrul 
disciplinelor facultative, pentru care elevul poate 
opta, desigur, cu acordul părinţilor, în cazul în 
care nu a împlinit vârsta de 18 ani. Deşi insistent 
susţinut de domnul Cernea şi de asociaţiile 
secular-umaniste, proiectul nu s-a bucurat de o 

dezbatere publică pe măsură, astfel că în mediul 
on-line s-a ajuns la ideea că această lege a fost 
tacit aprobată după 15 octombrie 2014, termenul 
limită până la care se putea da un răspuns clar. 

Corelat cu această propunerea legislativă, 
demersul profesorului buzoian Emil Moise, 
prin care sesiza Curtea Constituţională în ceea 
ce priveşte ne-constituţionalitatea articolului 
9, alin.2 din Legea învăţământului din 1995, 
respectiv articolul 18, alin. 2 din Legea educaţiei 
din 2011, privind învăţământul religios, ca pare 
a trunchiului comun al curriculei şcolare, avea 
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Uniunii Europene şi încercarea formulării unei 
soluţii care poate fi eficientă în cazul concret al 
predării disciplinei Religie în cadrul şcolilor din 
România.

Scurt excurs despre secularizare
Ce înseamnă secularizare? Este o 

întrebare firească, pe care ar trebui să ne-o 
punem, înainte de a discuta despre acest 
fenomen. Primele semnale de alarmă asupra 
acestuia au fost trase încă de la începutul anilor 
’90, când regretatul Pr. Prof. Dumitru Popescu 
semnala pericolul pe care aceasta îl reprezenta 
pentru societatea românească aflată în 
căutarea propriului ei rol în cadrul democraţiei 
europene. Generaţia tânără a teologilor şi 
a tuturor celor angajaţi în viaţa şi lucrarea 
Bisericii luau contact astfel cu o noţiune prea 
puţin explicată şi insuficient înţeleasă, pentru a 
putea da un răspuns echilibrat, bine ancorat în 
mărturisirea de credinţă a Părinţilor Bisericii şi 
perfect racordat la cerinţele societăţii româneşti 
în tranziţie. Niciuna dintre intervenţiile făcute 
pe această temă, multe demne de toată atenţia 
prin conţinutul lor, nu oferea lămurirea 
esenţială pentru înţelegerea problemei: ce 
este secularizarea? Necunoscând nici genul 
proxim, nici diferinţa specifică a acestei realităţi 
sociale, s-au creat premizele regretabile ale 
unei abordări absolut superficiale a problemei, 
lăsând limbajul steril să-şi arate încă o dată, 
dacă mai era nevoie, capacitatea de obturare 
a atenţiei, rezultând un pseudo-discurs, cu 
trăsături epatante, ascunzând lipsa cronică a 
metodei şi a ideilor în spatele unei sarabande a 
neologismelor, bolovănos şi imposibil de înţeles, 
chiar şi pentru cei mai fini mânuitori ai limbajului 
ştiinţific. Simplu spus: o noţiune insuficient sau 
deloc înţeleasă a devenit subiectul vedetă al 
unei pseudo-literaturi ştiinţifice, incapabilă să 
articuleze logic vreo idee. Nu este de mirare că o 
bună parte a acestei literaturi este imposibil de 
citit, provocând fireşti reacţii de respingere. 

Astăzi, secularizarea continuă să 
ocupe un loc privilegiat printre subiectele 
teologice. Din păcate, ea a devenit şi un 
element indispensabil al limbajului de lemn ce 
parazitează literatura teologică. Nu contează că 
înţelegem sau nu, secularizarea trebuie să apară 

în orice cuvântare, în orice mesaj oficial, în orice 
articol. Fără ea nu se poate, pentru că, în urma 
mult prea desei folosiri, s-a transformat într-un 
veritabil catalizator al reacţiilor de circumstanţă, 
generate de complicitatea în mediocritate şi în 
lipsa dezarmantă de perspectivă. 

Ce este secularizarea?
Înainte de a încerca o definire a 

fenomenului, ar trebui să ne întrebăm firesc 
unde să căutăm o explicaţie a acestuia? O 
primă sursă, nu neapărat cea mai importantă, 
o reprezintă DEX-ul. Răspunsul este lacunar, 
în dreptul secularizării găsind explicaţiile 
acţiunea de a seculariza şi rezultatele ei, 
laicizare. Se mai pomeneşte ceva despre 
secularizarea averilor mănăstireşti, în timpul 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, însă fără 
prea multe date suplimentare. Desigur, DEX-
ul nu este un dicţionar enciclopedic, astfel că 
apelăm la cea mai la îndemână enciclopedie: 
Wikipedia. Acolo însă… surpriză! Nu există 
termenul „secularizare”, există însă cel de 
„secularism”. Explicaţia dată de autorul 
articolului aduce lămuriri, dificil însă de 
înţeles pentru cei ne-familiarizaţi cu limbajul 
filosofic: „prin secularism se poate înţelege 
pe plan filosofic un Weltanschauung (literal 
privire înspre lume, utilizat ca sinonim pentru 
părere despre lume şi viaţă, convingere 
metafizică sau concepţie metafizică) rezultat 
din separarea dintre instituţiile religioase şi 
puterea lumească”3. Există, pe aceeaşi pagină, 
şi o explicaţie din perspectivă politică: „pe plan 
politic, o constituţie şi o legislaţie care separă 
statul de instituţiile religioase, fie în cadrul unei 
dictaturi, cum este comunismul, fie în cadrul 
unei democraţii. În primul caz, instituţiile 
religioase sunt în general persecutate şi 
libertatea de conştiinţă îngrădită în numele 
ateismului de stat; în al doilea dimpotrivă, 
libertatea de conştiinţă pentru orice credincios 
de orice religie, pentru agnostici sau pentru 
atei este asigurată tocmai prin secularism. În 
secularismul politic, statul nu finanţează clerul 
ca atare, dar poate finanţa şcolile religioase sau 
clădirile destinate cultelor (cazul Franţei sau 

3  http://ro.wikipedia.org/wiki/Secularism. Sait 
accesat pe 28. 11. 2014.

succes de cauză. În comunicatul de presă dat de 
Curtea Constituţională pe 12 noiembrie 2014, se 
precizează următoarele: în urma deliberărilor, 
Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, 
a admis excepţia de neconstituţionalitate şi 
a constatat că dispoziţiile art.9 alin.(2) teza 
întâi din Legea învăţământului nr.84/1995 
şi dispoziţiile art.18 alin.(2) teza întâi din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 sunt 
neconstituţionale. Decizia este definitivă şi 
general obligatorie şi se comunică celor două 
Camere ale Parlamentului, Guvernului şi 
instanţei care a sesizat Curtea Constituţională, 
respectiv Judecătoria Buzău - Secţia civilă. 
Argumentaţiile reţinute în motivarea soluţiei 
pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale 
vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care 
se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I2.

Textul comunicatului a dat naştere la 
numeroase interpretări, pendulând între ideea 
că religia va fi scoasă din trunchiul comun, 
pentru ca cei ce se declară sau sunt declaraţi 
atei sau agnostici să nu se simtă discriminaţi, 
fiind transformată în disciplină facultativă, 
până la opinia radicală a eliminării totale a 
disciplinei „Religie” din învăţământul românesc 
şi, eventual, înlocuirea ei cu ore de educaţie 
civică. Desigur, au fost şi voci temperate 
care au precizat faptul că în atribuţia Curţii 
Constituţionale nu intră formularea legilor, ci 
numai verificarea constituţionalităţii acestora. 
În consecinţă, hotărârea din 12 noiembrie 
nu afectează cu nimic locul Religiei în cadrul 
programei şcolare, întrucât excepţia de 
neconstituţionalitate s-a constatat doar pentru 
aliniatul 2 al articolului 18 din Legea educaţiei 
din 2011, însă nu şi asupra primului articol. Mai 
mult, în urma dezbaterii acestei probleme, în 
cadrul comisiilor, doar Parlamentul României 
poate modifica substanţial această lege. 

În acest punct, proiectul legislativ al 
domnului Remus Cernea şi decizia Curţii 
Constituţionale se intersectează, într-o 
logică destul de simplă. Dacă, potrivit Curţii 
Constituţionale, cei ce sunt sau se declară atei sau 
a-gnostici se simt discriminaţi prin prevederea 

2  http://www.ccr.ro/noutati/COMUNICAT-DE-
PRES-2-126. Saint consultat în data de 28.11. 2014.

aliniatului invocat, atunci, în chip firesc, 
trebuie modificată structura legislativă, dar şi 
cea curriculară, pentru a nu mai exista această 
discriminare. O eventuală decizie de eliminare 
totală a Religiei din şcoli ar crea, la rândul ei, 
discriminare, astfel că cea mai bună soluţie 
ar fi aceea a eliminării acestei discipline din 
trunchiul comun şi transformarea ei în disciplină 
facultativă, ce se poate preda la cererea elevului, 
dacă are 18 ani, sau a părintelui sau tutorelui 
legal, în cazul minorilor. În locul rămas liber în 
cadrul materiilor din trunchiul comun se poate 
introduce Educaţia civică sau Etica sau şi una 
şi cealaltă, situaţie ce ar corespunde, potrivit 
domnului Cernea, cerinţelor pedagogice actuale 
din Uniunea Europene, dar şi cu principiul 
separării puterilor în stat, precizat chiar de 
Constituţia României (art. 1, alin. 3 şi 4).

Dincolo de aceste dezbateri legislative, 
prezenţei disciplinei Religiei în şcoli reprezintă 
o problemă de interes social general, ce trebuie 
tratată cu toată seriozitatea, ţinând cont de 
toţi factorii implicaţi în luarea şi aplicarea 
deciziilor. Fără îndoială, nimeni nu este mai 
presus de lege, însă legile sunt făcute pentru 
oameni şi nu oamenii pentru lege. În momentul 
în care un proiect legislativ nu corespunde 
dorinţelor cetăţenilor, dorinţe clar formulate 
prin dezbatere publică şi chiar prin referendum, 
el poate fi oprit sau modificat în consonanţă cu 
doleanţele şi nevoile societăţii. Aşadar, până 
la o aplicare clară a unei modificări legislative 
privind prezenţa Religiei în şcoli, este nevoie de 
parcurgerea integrală a acestui traseu. Chiar şi 
aşa, problema nu va fi rezolvată decât parţial, 
pentru că adevărata dificultate nu o reprezintă 
prezenţa în sine a Religiei în şcoală, ci modul în 
care este predată această disciplină, înţelegând 
prin aceasta maniera şi criteriile după care este 
realizată programa şcolară, pregătirea cadrelor 
didactice, obiectivele urmărite, relaţia cu elevii 
şi cu părinţii acestora, implicarea mai mult sau 
mai puţin directă a cultelor. 

Prezentul articol nu se doreşte a fi 
unul polemic, mai ales că nu avem încă un 
nou proiect legislativ care să fie analizat. 
Scopul acestor rânduri este acela de a efectua 
o radiografie onestă, din interior, a acestei 
probleme, corelarea ei cu tendinţele din cadrul 
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unor concepte teologice, abil mânuite dar fără 
feed-back existenţial, atitudinea cel mai des 
întâlnită este aceea a refuzului, apoi a ignorării 
şi, în cele din urmă, a uitării. Un bun exemplu 
în acest caz este Scolastica. Astăzi, ea nu mai 
interesează decât un număr redus de specialişti, 
Biserica neutilizând în discursul şi activitatea 
ei vreunul dintre conceptele acestui curent. 
Deşi normativă până în perioada Iluminismului 
şi chiar şi după aceea, teologia scolastică s-a 
lovit de incapacitatea de a răspunde simplu la 
problemele cu care se confrunta societatea. În 
faţa avântului industrializării şi al urbanizării, 
teoretizarea, fie ea şi pe probleme teologice, nu 
şi-a găsit rostul. Secularizarea a apărut în acest 
context ca un proces corect, absolut necesar, de 
dez-vrăjire a lumii, ca să-l cităm pe Max Weber, 
prin care se încerca reorganizarea societăţii 
occidentale într-o manieră perfect adaptată la 
cerinţele sale. 

Identitate religioasă vs. identitate 
seculară

 Nicio altă societate nu a fost atât de 
mult preocupată de stabilirea propriei identităţi 
precum societatea contemporană. Deşi acut 
marcat, acest demers nu reprezintă în sine o 
noutate. Lumea latină şi-a căutat identitatea 
în sfera culturii greceşti. Evul Mediu a încercat 
o abordare ecleziastică autonomă, în timp ce 
Renaşterea a preferat o întoarcere ad fontes, 
redând culturii universale spiritul antic greco-
latin. Iluminismul a produs o modificare majoră, 
prind adoptarea raţiunii autonome şi a ştiinţei 
ca principale criterii sociale, iar modernitatea a 
preluat această idee, reuşind, la rândul ei, să se 
determine prin aceste repere.

Urmărind cursul istoriei, se pot 
stabili două direcţii principale în evoluţia 
mentalităţilor: prima face recurs la moştenirea 
spirituală, la religiozitate, la filozofie şi chiar la 
spiritualitate în sine; a doua direcţie a preferat 
promovarea ştiinţelor exacte, cu opoziţia mai 
mult sau mai puţin evidentă faţă de elementele 
religioase consacrate. În esenţă, însă, această 
poziţie, odată adoptată de societate, a dat 
naştere unui nou tip de religiozitate, iconoclastă, 
a-gnostică, cu rezistenţă mărită la tradiţie şi 
deschisă întru totul către empiric.

Dincolo de invocarea moştenirii 
spirituale, se cuvine să ne punem serios 
întrebarea: în ce măsură valorile spirituale 
consacrate mai pot răspunde cerinţelor 
societăţii contemporane? Legitimitatea unei 
astfel de întrebări este dată chiar de cursul 
istoriei. Cercetătorii sunt de acord că, dincolo 
de promovarea unui discurs moral, universal 
valabil, toate societăţile fundamentate exclusiv 
pe structuri religioase au eşuat lamentabil. 
Intervenţia elementului secular  în sfera 
religiosului îl contaminează pe acesta din urmă, 
deturnându-l de la adevăratul său scop: întărirea 
legăturii dintre om şi divinitate. Odată produsă 
această contaminare, factorul religios îşi pierde 
încetul cu încetul relevanţa absolută şi devine 
o alternativă adesea personală la normele unei 
societăţi ce-i este tot mai străină şi potrivnică. 
Există multe exemple în acest sens, însă ne 
vom opri la unul dintre cele mai accesibile: 
alegerea primului rege al poporului evreu (I 
Reg. 8). Odată cu îmbătrânirea lui Samuel, fiii 
acestuia îi iau locul, însă aceştia „nu umblau pe 
căile sale, ci se abăteau la lăcomie, luau daruri 
şi judecau strâmb”. În chip firesc, poporul 
refuză autoritatea acestora, astfel că bătrânii îi 
solicită acestuia să le aleagă rege. Răspunsul lui 
Dumnezeu este unul cât se poate de sugestiv: 
„ascultă glasul poporului în toate câte îţi grăieşte, 
căci nu pe tine te-au lepădat, ci M-au lepădat 
pe Mine, ca să nu mai domnesc eu peste ei” (I 
Reg. 8, 7). Prezentarea neajunsurilor regalităţii 
nu determină poporul să renunţe, ci preferă 
alegerea unui rege astfel încât „şi noi să fim ca 
celelalte popoare, pentru că ne va judeca regele 
nostru, va merge înainte şi va purta războaiele 
noastre” (I Reg. 8, 19 – 20). Există în această 
scurt pasaj câteva elemente esenţiale pentru 
înţelegerea oricărui proces de secularizare: 1. 
elementul religios este alterat de promiscuitatea 
reprezentanţilor săi oficiali; 2. sistemul secular 
apare într-o asemenea situaţie ca o posibilă 
alternativă; 3. se resimte tot mai acut nevoia 
conformităţii cu celelalte societăţi. Urmarea 
acestui proces este îndeobşte cunoscută: Saul, 
deşi uns rege de către Dumnezeu prin Samuel 
(cf. I Reg. 10, 1), se lasă tot mai mult ispitit 
de perspectivele pe care i le oferă puterea, 
pierzând definitiv ajutorul divin (I Reg. 15, 26). 

Turciei)”4. Deşi lacunare, precizările conţin 
esenţa secularizării: raportarea critică faţă de 
religie ca factor social, ignorând caracterul 
axiologic al acesteia şi excluzând-o din cercul 
formatorilor de opinie în spaţiul public. 

Termenul secularizare a fost folosit 
pentru prima dată după Pacea Westfalică (1648), 
pentru a desemna modul de transfer al vechilor 
posesiuni ale Bisericii sub autoritatea puterii 
laice. Acelaşi cuvânt a fost folosit în România, 
pentru a desemna trecerea averilor mănăstireşti 
în administrarea statului, în timpul domniei lui 
Alexandru Ioan Cuza. Începând cu secolul al 
XVIII-lea, secularizarea capătă relevanţă atât 
pentru procesul de diferenţiere al sistemelor 
politice, sociale, economice în raport cu 
autoritatea ecleziastică, cât şi pentru procesele 
esenţiale ale societăţii (educaţie, morală, 
economie, justiţie, organizarea familiei), care 
manifestă o autonomie din ce în ce mai clar 
revendicată în raport cu vechile precepte şi norme 
religioase5. De foarte multe ori secularizarea şi 
secularismul sunt privite ca sinonime. Primul 
termen face referire cu precădere la procesul 
de separare a unor activităţi, credinţe, moduri 
de gândire sau instituţii faţă de factorul religios 
cu care fuseseră asociate într-o primă fază. Cel 
de-al doilea intră în categoria ideologiilor care 
denunţă, într-o formă sau alta, orice activitate cu 
conţinut religios, militând activ pentru stabilirea 
unor norme existenţiale  fundamentate pe 
principii a-religioase sau chiar anti-religioase. 
Secularismul poate facilita dezvoltarea 
secularizării, însă nu o determină în manieră 
esenţială. Cu alte cuvinte, partea ideologică 
postulată prin secularism poate fi prezentă 
sau poate lipsi, secularizarea îşi urmează însă 
cursul trasat de dezvoltarea civilizaţiei. În acest 
context, urbanizarea şi industrializarea sunt 
mult mai importante pentru secularizare, decât 

4 Ibidem.
5  Cf. Bryan r. Wilson, „Secularization”, în Lindsay 

Jones (ed. in chief), Encyclopedia of Religion, vol. 12, 
second edition, MacMillan – Thomson Gale, New 
York, 2005, p. 364.

secularismul în sine6. 
Într-o manieră sintetică, secularizarea 

este strâns legată de două situaţii aparent 
contrare: prima situaţie se referă la 
incompetenţa unui sistem religios anume de 
a răspunde nevoilor societăţii în care acesta 
se manifestă; a doua situaţie, direct corelată 
cu prima, indică posibilitatea societăţii în sine 
să răspundă propriilor nevoi, fără a mai fi 
necesară prezenţa factorului religios. Contextul 
dezvoltării secularizării nu permite o evoluţie 
şi o structurare unitară a acesteia. Tocmai de 
aceea, nu putem vorbi astăzi despre un singur 
tip de secularizare, ci de mai multe. Specialiştii 
se opresc la patru astfel de categorii, generate 
de patru teze diferite. Prima dintre acestea 
consideră că înţelegerea religioasă asupra lumii 
va dispărea, în timp, cu totul. A doua teză, mult 
mai prudentă, afirmă că religia va fi încetul cu 
încetul scoasă din spaţiul public şi izolată în cel 
privat. A treia nu exclude eliminarea factorului 
religios din societate, însă îi minimalizează 
drastic influenţa şi capacitatea de a forma 
opinii. În fine, ultima teză mizează pe teoria 
coexistenţei, în sensul că în anumite situaţii 
secularizarea îşi va impune poziţia, în timp ce, 
în alte situaţii, religia îşi va păstra vitalitatea 
şi chiar se va putea dezvolta7. Indiferent de 
diplomaţia conceptuală cu care operează aceste 
teze, un lucru este cert: definirea secularizării 
este direct legată de modul în care societatea 
percepe fenomenul religios. Opţiunile pentru 
o abordare secularizată sunt condiţionate 
de o tot mai acută scindare între principiile 
religioase şi aplicarea lor în societate. Altfel 
spus, atunci când religia îşi devine suficientă 
sieşi, refuzând un dialog onest şi constructiv cu 
toţi ceilalţi factori determinativi într-un cadru 
anume, există riscul izolării ei şi, într-un final, al 
eliminării din sfera publică a societăţii. În faţa 

6  Cf. Paul Cliteur, The Secular Outlook: In Defense of 
Moral and Political Secularism, Wiley – Blackwell, 
Oxford, 2010, pp. 3 – 4. Asemenea, vezi DaviD Marin, 
On Secularization: Towards a Revised General 
Theory, Ashgate Pub., Aldeshot – Burlington, VT, 
2005, pp. 18 – 22; 

7  ChristoPher PartriDge, The Re-Enchantment of the 
West. Vol. 1: Alternative Spiritualities, Sacralization, 
Popular Culture and Occulture, T&T Clarck, London, 
2004, p. 8.
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Soluţia aleasă este una lacunară, politically 
correct în ceea ce priveşte exprimarea, însă 
lipsită de orice relevanţă în stabilirea legislaţiei 
europene. În preambulul Constituţiei Europene 
se vorbeşte, într-adevăr, de o moştenire 
religioasă, alături de cea culturală şi de cea 
religioasă, toate trei stând la baza civilizaţiei 
actuale, însă este de observat că nu se face 
nicio menţionare clară a vreunei religii anume, 
nici nu este pomenit în vreun fel rolul pe care 
toate cele trei mari religii monoteiste şi, în 
special Creştinismul, l-au jucat în devenirea 
Europei. Este cât se poate de clar faptul că în 
noua organizaţie a Uniunii Europene elementul 
religios nu reprezintă decât o parte infimă a 
unei istorii care se doreşte întru totul laică. 
Doar într-o singură situaţie religia este serios 
luată în calcul: valul de emigranţi, în special 
de religie musulmană, care trebuie primiţi 
şi trataţi în mod egal ca toţi ceilalţi cetăţeni 
ai Uniunii, fără a li se ştirbi însă identitatea 
culturală şi religioasă. De regulă, majoritatea 
statelor au ales să le permită respectarea 
tuturor prescripţiilor, excepţie făcând, şi de 
această dată tot Franţa, unde purtarea oricărui 
simbol religios este interzisă. Dincolo de 
bunele intenţii, Uniunea Europeană s-a văzut 
nevoită să înceapă un dialog cu reprezentanţii 
factorului religios, pentru a evita escaladarea 
abruptă a unei situaţii conflictuale. Astfel, a 
apărut ideea susţinerii predării în şcoli a unor 
cursuri despre istoria şi credinţele diferitelor 
religii, organizată, desigur, potrivit principiului 
neutralităţii şi al neimplicării. Simplu spus, se 
doreşte transmiterea de cunoştinţe generale cu 
privire la elementele religioase şi nu formarea de 
deprinderi care să intensifice trăirea religioasă.

Implementarea unui asemenea proiect 
s-a lovit, paradoxal, chiar de obstacolul 
diversităţii, atât de incisiv susţinută în cadrul 
legislativ. Neexistând un sistem pedagogic 
unitar pentru toate ţările Uniunii Europene, 
fiecare şi-a susţinut propria viziune şi a adoptat 
propriile metode în ceea ce priveşte predarea 
Religiei, astfel că astăzi situaţia este mai 
degrabă neclară şi inconsistentă, decât coerentă 
şi eficientă. Surprinde însă un aspect cu totul 
neaşteptat: predarea confesionalizată a religiei 
în detrimentul abordării neutre. Într-o astfel de 

situaţie, ideea separării dintre Stat şi Biserică 
îşi demonstrează superficialitatea şi lipsa reală 
de sustenabilitate din partea societăţii. Altfel 
spus, deşi absolutizată la nivel legislativ, această 
separaţie nu funcţionează decât într-o manieră 
relativă în spaţiul social.

Din păcate, această stare de fapt a fost şi 
este privită mai degrabă ca o problemă şi nu ca 
un aspect pozitiv manifestat în întregul spaţiu 
european. Câtă vreme moştenirea religioasă 
reprezintă unul dintre pilonii Europei actuale, 
este de neînţeles de ce acceptarea ei de facto 
produce atâta rumoare şi atâta încrâncenare. 
Victimele unei asemenea abordări sunt 
reprezentanţii tinerei generaţii, lipsiţi cu bună-
ştiinţă, de orice formare religioasă şi ademeniţi 
cu informaţii de ordin general, prezentate în 
nuanţe atât de pastelate, încât le este aproape 
imposibil să distingă adevărata faţă a lucrurilor. 
Într-adevăr, Şcoala este parte componentă a 
Statului democrat laic, însă tocmai acest stat 
impune respectarea personalităţii şi a conştiinţei 
fiecărei persoane în parte. Câtă vreme o ţară 
preponderent creştină îşi afirmă dorinţa de a 
studia confesionalizat disciplina Religie, este 
de neconceput cum dorinţa majorităţii este 
considerată ca discriminatorie. 

Cum este posibilă o asemenea situaţie? 
Radu Preda oferă o distincţie foarte utilă între 
secularitate, înţeleasă ca separare clară a 
puterii politice de cea spirituală, şi secularizare, 
percepută ca lupta ideologică şi juridică 
împotriva religie8. Confundarea celor doi 
termeni sau, şi mai grav, ignorarea primului, 
a dat naştere unei situaţii greu de definit din 
punct de vedere social. Secularizarea, ca luptă 
declarată împotriva religiei, nu reprezintă decât 
preocuparea unei minorităţi care, depăşind 
limita onestă a dreptului de a-şi exprima 
propriile opinii, încearcă să impună un trend 
cu totul străin etosului românesc. Ei invocă, 
într-adevăr, apartenenţa la Uniunea Europeană 
şi statutul de cetăţeni cu drepturi depline ai 
acesteia, însă tocmai acest statut este cel care ne 
oferă libertatea de a ne exprima propria viziune 

8  raDu PreDa, „Ortodoxia şi democraţia postcomunistă. 
Cazul românesc”, în Camil Ungureanu (ed.), Religia 
în democraţie. O dilemă a modernităţii, Ed. Polirom, 
Iaşi, 2011, p. 326.

La rândul său, poporul evreu se lasă ispitit de 
mirajul secularizării, adoptând politeismul şi 
participând tot mai activ la jocurile de putere. 
Vechea moştenire a tradiţiei părinţilor este mai 
întâi ignorată, apoi, încetul cu încetul, uitată. 
Moştenirea înaintaşilor, sintetizată în expresia 
„Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac, al lui 
Iacov şi al celor doisprezece patriarhi” devine 
element oficial naţional ce-şi pierde valoarea 
religioasă. Oficializarea naţional-politică a 
acestei moşteniri spirituale o deposedează de 
semnificaţia profundă teologică. Concluzia 
în acest caz este simplă: teocraţia şi sistemul 
secular nu pot exista împreună nici măcar prin 
intermediul compromisului. 

Mărturia Evangheliilor este la fel de 
clară: daţi Cezarului ce este al Cezarului şi ceea 
ce este al lui Dumnezeu lui Dumnezeu. Orice 
altă încercare de coabitare din cursul istoriei a 
eşuat, provocând urmări de lungă durată şi cu 
efecte a căror gravitate se poate greu contoriza. 
Între acestea, cel mai uşor de sesizat este cel al 
opoziţiei tot mai făţişe a societăţii faţă de orice 
element religios sistematizat şi oficializat. Ca 
un corolar, interesul pentru tot ceea ce este 
ezoteric, marginal, gratuit-elitist creşte direct 
proporţional în raport cu dezinteresul pentru 
sistemul religios oficial. Nu este de mirare că 
în perioadele de secularizare intensă, curentele 
religioase marginale manifestă o activitate 
intensă.

Şcoala, Biserica şi separarea puterilor 
în stat 

Orice sistem democratic are la bază 
principiul separării puterilor în stat, aspect ce 
împiedică, cel puţin la nivel teoretic, instaurarea 
unui regim politic dictatorial în care un singur 
partid, o singură persoană sau o singură 
instituţie să deţină puterea absolută. Mai mult, 
acest principiu, aşa cum a fost el formulat în faza 
sa iniţială de către Montesquieu şi trecut apoi 
prin filtrul analitic al lui John Locke, determină 
fixarea unui set comun de valori, asumate de 
întreaga societate, astfel încât actul legislativ 
prin care se conduce statul, să aparţină, în esenţă, 
cetăţenilor săi. Aceste valori au fost formulate 
sau, mai bine zis, generate de momentul 
Revoluţiei Franceze şi au ca fundament raţiunea 

critică şi libertatea de exprimare. Orice element 
care nu poate fi supus unei analize raţionale şi 
care nu poate fi demonstrat empiric este respins 
şi catalogat ca posibil factor perturbator al 
societăţii. Pornind de la un astfel de raţionalism, 
este de înţeles atitudinea profund anti-clericală 
a Revoluţiei şi a moştenitorilor ei ideologici. 
Democraţia contemporană, fundamentată 
pe aceste principii revoluţionare, priveşte cu 
reţinere orice parteneriat cu elementul religios, 
preferând o distanţare rece, fără implicare şi 
fără dialog faţă de acesta. 

Aceste principii au primit în timp o seamă 
de amente, astfel că la ora actuală sunt foarte 
puţine cazurile în care separarea puterii laice de 
autoritatea religioasă să fie una deplină. Excepţia 
o reprezintă Franţa şi Olanda, unde statul nu 
poartă decât un dialog, cel mult informativ, cu 
reprezentanţii confesiunilor creştine. Există 
însă şi situaţii în care democraţia coabitează cu 
factorul religios, această coabitarea traducându-
se fie în recunoaşterea unei biserici anume ca 
biserică naţională, aşa cum este cazul ţărilor 
nordice sau al Greciei sau în susţinerea de către 
stat a bisericilor, aşa cum se întâmplă în Belgia, 
în Luxemburg sau în România. Se cuvine să 
amintim, de asemenea, cazul cu totul particular 
al Angliei, unde anglicanismul gestionează 
deopotrivă palierul spiritual al vieţii unei 
părţi a cetăţenilor, dar şi pe cel politic, prin 
faptul că regina este şeful Bisericii Anglicane 
şi garantul respectării fidele a mărturisirii sale 
de credinţă şi a principiilor morale creştine. 
Nu trebuie uitată nici Germania, unde fiecare 
land manifestă autonomie în ceea ce priveşte 
raporturile cu bisericile şi, mai mult, unde este 
facilitată, prin lege, direcţionarea unei anumite 
părţi din impozitul anual plătit către stat pentru 
susţinerea unei confesiuni sau a alteia. 

În toate aceste cazuri, cu excepţia 
Franţei, Statul menţine un climat de dialog 
cu autorităţile religioase, mai ales în acţiunea 
comună pentru soluţionarea problemelor de 
ordin social. Din păcate, acest cadru nu este 
depăşit şi este cunoscută dezbaterea aprinsă 
din cadrul Parlamentului Uniunii Europene cu 
privire la fundamentele creştine ale Europei şi 
la legitimitatea inserării unui paragraf care să 
stipuleze acest lucru în Constituţia Europeană. 
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asupra locului Religiei în societate. Nu suntem 
mai europeni dacă renunţăm la identitatea 
religioasă, ci doar mai ignoranţi şi mai predispuşi 
la pericolul alienării naţionale,culturale şi 
spirituale. 

Trei soluţii şi nicio rezolvare
La nivel european, predarea disciplinei 

„Religie” în şcoli este acceptată, însă cu condiţia 
de a fi făcută într-un cadru neutru, ce are ca 
obiectiv învăţarea despre religie,şi nu pe cel 
de a forma oameni religioşi. În ultimii zece 
ani s-au scris numeroase studii cu privire la 
locul acestei discipline în cadrul procesului 
de învăţământ, care, dincolo de diferenţele 
conceptuale, manifestă aceeaşi apetenţă pentru 
neutralitate şi a-confesionalizare. Astfel, a 
apărut ideea unui tip de predare „integrativ” 
al religiei, în opoziţie cu tipul clasic, considerat 
separativ – confesionalizat. Wanda Alberts, 
considerată una dintre principalele voci în 
ceea ce priveşte implementarea unor strategii 
seculare de integrare a învăţământului religios 
în şcoli, fixează trei obiective majore ale acestui 
tip de predare: 1. Realizarea unei analize cât se 
poate de obiective în ceea ce priveşte modelele 
oferite de educaţia despre religie; 2. Dezvoltarea 
de concepte definitorii pentru educaţia despre 
religie şi 3. Angajarea educaţiei despre religie în 
probleme practice, incluzând aici participarea 
la dezbateri publice despre religie, despre 
pluralismul religios, despre educaţie şi, în speţă, 
despre educaţia religioasă9. Modelele luate în 
discuţie sunt cele ale Suediei şi Angliei, unde 
disciplina „Religie” intră în categoria materiilor 
obligatorii, respectând în o metodologie 
specială. Astfel, în Suedia, încă din 1962, 
„Religia” este predată într-o manieră generală, 
vizând majoritatea formelor de manifestare 
a religiozităţii, desigur cu un accent deosebit 
asupra Creştinismului. În virtutea principiului 

9  Cf. WanDa alBerts, „Didactics of the Study of Religion”, 
în Numen, vol. 55. 2 – 3 (2008), pp. 300 - 334 ş.u.  
O prezentare sintetică a conceptelor propuse de dna 
Alberts vezi la Markus DaviDsen, „The Secular Future 
of Religious Education in Europe”, în Zeitschrift für 
junge Religionswissenschaft, vol. V (2010), jurnal 
electronic accesat pe 28.11. 2014 la adresa http://
www.zjr-online.net/v2010/zjr201007_davidsen_
rez_alberts.pdf.

neutralităţii, sunt luate în discuţie inclusiv 
ideologiile non-religioase prezente în societatea 
contemporană. În ceea ce priveşte Anglia, 
aici situaţia este puţin diferită, în sensul că 
autoritatea de stat colaborează cu reprezentanţii 
diferitelor denominaţiuni creştine, precum şi cu 
cei ai celorlalte religii, în stabilirea şi aplicarea 
unui program de învăţământ despre religie. 
Ambele exemple, deşi diferite în foarte multe 
privinţe, au în comun abordarea unei strategii 
mixte în care sunt îmbinate informaţii despre 
un element religios anume cu principiile etice, 
aplicabile în societate10. 

Cele două exemple oferite sunt sugestive 
şi ele corespund, într-o foarte mare măsură 
realităţilor din cele două ţări, Suedia şi Anglia. 
Din păcate, ele nu pot fi aplicate la nivel 
european dintr-un motiv foarte simplu: sistemul 
integrativ (neutru) nu corespunde cerinţelor 
tuturor societăţilor ce compun spaţiul european. 
Ceea ce poate fi valabil în ţările nordice sau în 
Marea Britanie, este de neacceptat în Franţa, 
spre exemplu, unde „Religia” nu este predată 
în şcoli, sau, la polul opus, în Grecia, unde 
„Religia” este studiată confesionalizat. 

O altă soluţie privind studierea „Religiei” 
este aceea a abordării ei facultative, cum 
este cazul Spaniei, sau opţionale, precum în 
Germania, existând alternativa, pentru cei 
declaraţii nereligioşi sau a-gnostici, a studierii 
Eticii şi Educaţiei Civice. Acesta este, de altfel, 
şi modelul propus de domnul Remus Cernea, în 
proiectul legislativ deja amintit. Spre deosebire 
de modelul suedez şi britanic, această manieră 
„facultativă” oferă totuşi şansa unui învăţământ 
confesionalizat, în care să se depăşească 
barierele neutralităţii, în favoarea unei implicări 
reale în plan spiritual. Este interesant faptul că 
atât în Spania cât şi în Germania se remarcă o 
creştere tot mai mare a solicitărilor părinţilor 
pentru studierea confesionalizată a „Religiei”, 
în detrimentul studierii Eticii şi a Educaţiei 
Civice. Fără îndoială, în astfel de cazuri, efectele 
secularizării au fost percepute ca nepotrivite şi 
total destructive pentru formarea personalităţii 
copiilor, astfel că proiectul unui învăţământ 
despre laicitate în locul unuia despre religiozitate 
s-a dovedit a fi un eşec. 

10  Cf. WanDa alBerts, op. cit., pp. 306 – 310. 

În fine, o ultimă soluţie, cea abordată 
în România şi Grecia, implică acceptarea unui 
învăţământ confesionalizat, pentru ciclul 
primar, gimnazial şi liceal. Fiecare confesiune 
şi fiecare religie îşi poate organiza programa 
proprie pentru disciplina „religie”, ţinând cont 
de prevederile generale ale Legii educaţiei, dar şi 
de specificul fiecărui cult, în parte. În cazul celor 
ce nu doresc să urmeze orele de „Religie”, această 
situaţie poate fi reglementată prin solicitare 
scrisă şi prin încheierea mediei generale, 
fără luare în calcul a notelor de la această 
disciplină. Raportat la situaţia particulară a 
României, acest sistem pare cel mai potrivit, 
însă ascunde, în egală măsură, numeroase 
pericole. Predarea confesionalizată poate 
ascunde pericolul abordării univoce, lipsită de 
echilibru a celorlalte confesiuni sau religii şi, 
implicit duce la crearea unor atitudini ostile, pe 
care copiii le pot cu greu gestiona. De asemenea, 
în organizarea programei şcolare şi a dispunerii 
ei pe anii de studiu, nu s-au luat în calcul 
nevoile societăţii româneşti contemporane, 
nici raportarea acesteia la valorile creştine şi la 
viaţa Bisericii. Astfel, în ciuda unui învăţământ 
religios generalizat, au apărut formulări de 
genul „cred în Dumnezeu, dar nu în Biserică” 
sau, mă declar creştin, însă nu aparţin niciunei 
confesiuni”. Astfel de reacţii sunt explicabile 
într-o societate pentru care religiozitatea a fost 
menţinută la limita superficialităţii de către 
vechiul regim comunist şi care, după 1989, a 
considerat că manifestarea deschisă a propriei 
credinţe creştine este mai degrabă un drept 
civic, decât un gest firesc, ce depăşeşte sferele 
ideologice, politice sau sociale. Simplu spus, am 
construit forme fără fond, de unde şi atitudinea 
tot mai ostilă a generaţiei tinere faţă de Biserică, 
înţeleasă ca instituţie. 

De altfel, aceasta a fost şi este, într-o 
bună măsură, şi atitudinea celor chemaţi 
să gestioneze problemele învăţământului 
românesc. Disciplina „Religie” a fost de la bun 
început tratată cu superficialitate, considerată 
materie „de mâna a doua”, iar cadrele didactice 
nu au fost susţinute decât în foarte puţine 
situaţii. Pe fondul aceleiaşi înţelegeri superficiale 
a rostului acestei materii în cadrul trunchiului 
comun, autoritatea Bisericii a fost percepută 

cu aceeaşi superficialitate, rezumându-se la 
„binecuvântarea” generică pe care fiecare cadru 
didactic are datoria de a o prezenta în fiecare 
an. S-a creat astfel o situaţie anostă, în care 
„Religia” reprezintă un balast în cadrul orelor 
de curs, un timp pe care mulţi dintre elevi ar 
prefera să-l petreacă într-un cu totul alt fel. Pe 
fondul acestor posibile schimbări legislative, 
ar fi necesară realizarea unui sondaj obiectiv 
printre elevi, cu privire la modul în care aceştia 
percep ora de Religie. Datele ar fi, cu siguranţă, 
în favoarea unei reformări radicale. 

Ce rămâne de făcut?
Paradoxal, această ambiguitate şi 

tensiune legislativă privind locul Religiei 
în învăţământul de stat românesc poate fi 
transformată într-un avantaj deosebit pentru 
Biserică. Pentru aceasta este însă nevoie de 
realism şi de curaj, pentru adoptarea unor 
măsuri radicale, însă salvatoare. Dincolo de 
discuţiile purtate în mediul academic, bisericesc 
sau în spaţiul on-line, tendinţa este aceea a 
secularizării, a unei abordări neutre a Religiei. 
Acesta este cursul lucrurilor şi se cuvine să-l 
analizăm în toată complexitatea lui, lăsând la o 
parte reacţiile adverse, de o candidă naivitate. 

Indiferent de soluţia dată de Parlamentul 
României în ceea ce priveşte menţinerea 
disciplinei „Religie” în trunchiul comun, Biserica 
se vede nevoită să adopte o nouă strategie prin 
care să ofere chiar ea posibilitatea formării 
religioase a tinerei generaţii. Numărul mare 
de aşezăminte culturale şi sociale deschise în 
ultimii ani poate oferi spaţiul necesar în vederea 
susţinerii acestei discipline, mai mult, se poate 
contura o programă proprie, în acelaşi timp 
bine fundamentată teologic şi deschisă către 
nevoile copiilor şi tinerilor. Dacă la aceste două 
elemente ce ţin de infrastructură se adaugă şi 
formarea unui nucleu de cadre didactice bine 
pregătite, cu multă dăruire şi, în acelaşi timp, 
bine motivate, Biserica poate transforma un 
mare deserviciu într-un covârşitor avantaj. 
Este adevărat că pentru implementarea unui 
asemenea proiect este nevoie de resurse 
materiale şi umane deosebite, însă nu aceasta 
este, oare, chemarea Bisericii, de a-şi conduce 
credincioşii pe calea mântuirii?! 
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HOTĂRÂREA SFÂNTULUI SINOD NR. 13.621  
LUATĂ ÎN ŞEDINŢA DE LUCRU DIN 16-17 DECEMBRIE 2014,  

PRIVIND FORMULAREA UNUI PUNCT DE VEDERE AL  
BISERICII ORTODOXE ROMÂNE DESPRE 

CARDUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE
La solicitarea Patriarhiei Române, 

Ministerul Sănătăţii a precizat avantajele 
generale, pentru pacienţi şi furnizorii de servicii 
medicale ale Cardului Naţional de Sănătate.

La rândul său, Colegiul Naţional al 
Medicilor din România a menţionat că, din 
punct de vedere etic, nu mai există nicio raţiune 
de a respinge cardul de sănătate. Singura 
problemă care trebuie rezolvată este elaborarea 
unei soluţii alternative pentru acei pacienţi care 
din motive de conştiinţă şi religie refuză cardul, 
iar Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a 
promis că pentru astfel de persoane va căuta şi 
va propune o metodă alternativă.

În urma discuţiilor în plen, la propunerea 
Comisiei pastorale, monahale şi sociale, 
Sfântul Sinod a hotărât:

1. ia act de scrisoarea Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel (nr. 13.486 din 
19 septembrie 2014) adresată dlui. prof. 
dr. Vasile astărăstoae, Preşedintele 
Colegiului Medicilor din România, 
şi dlui. Nicolae BăNicioiu, Ministrul 
Sănătăţii, prin care se solicită un punct 
de vedere asupra impactului pe care 
implementarea Cardului Naţional de 
Sănătate îl are asupra unor credincioşi ai 
Bisericii Ortodoxe Române, precum şi de 
răspunsul că, „din punct de vedere etic, nu 
există nicio raţiune pentru respingerea 
cardului de sănătate” (dl. prof.dr. Vasile 
astărăstoae).

2. aprobă ca Biserica Ortodoxă 
Română să susţină demersurile Colegiului 

Medicilor din România pe lângă 
autorităţile abilitate pentru identificarea 
unei metode alternative carăspuns 
la solicitările acelor pacienţi care din 
motive de conştiinţă sau religioase refuză 
Cardul Naţional de Sănătate.

3. aprobă ca ierarhii să îndemne 
clerul, monahii şi credincioşii ca, în 
contextul tulburării provocate de opiniile 
confuze şi contradictorii din mass-
media cu privire la Cardul Naţional 
de Sănătate, să rămână statornici în 
credinţa în Mântuitorul Iisus Hristos, să 
cultive mai întâi sănătatea sufletească 
prin rugăciune şi fapte bune, şi să decidă 
raţional, nu emoţional, totdeauna cu calm 
şi înţelepciune.

Prezenta hotărâre a fost 
comunicată tuturor eparhiilor din 
ţară şi străinătate în vederea adoptării 
măsurilor necesare pentru punerea în 
aplicare.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

NOI HOTĂRÂRI ALE SFÂNTULUI SINOD 
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE 

În zilele de 5 şi 6 februarie 2015, 
la Reşedinţa Patriarhală, sub preşedinţia 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut 
loc şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române. Dintre hotărârile luate 
menţionăm:
-  Aprobarea noului Regulament al autorităţilor 

canonice disciplinare şi al instanţelor de 
judecată ale Bisericii Ortodoxe Române;

-  Cooperarea pastorală transfrontalieră a 
eparhiilor ortodoxe române din ţară şi cele 
din apropierea graniţelor României cu scopul 
organizării şi derulării unor proiecte şi 
programe comune pastoral-misionare, social-
filantropice şi cultural-educaţionale;

-  Evaluarea periodică de către Centrele eparhiale 
a monahilor şi preoţilor care desfăşoară 

activităţi de comunicare în spaţiul virtual. 
Utilizarea de către clerul ortodox a mijloacelor 
de comunicare virtuală în întreaga activitate 
bisericească trebuie făcută cu scopul de 
a promova misiunea, viaţa spirituală şi 
unitatea Bisericii, nu în detrimentul acestora.

Întrucât motivarea Curţii Constituţionale 
a României la decizia nr. 669 din 12 noiembrie 
2014 cu privire la ora de Religie afirmă 
importanţa orei de Religie în educaţia elevilor, 
eparhiile vor ajuta pe părinţii copiilor să 
constate necesitatea continuităţii şi a învăţării 
sistematice a disciplinei Religie pe întreaga 
perioadă a şcolarizării copiilor.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române
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ADUNAREA NAŢIONALĂ BISERICEASCĂ 
A EVALUAT BOGATA ACTIVITATE 

A BISERICII ORTODOXE ROMÂNE DIN ANUL 2014 
ŞI A APROBAT PROIECTELE PENTRU ANUL 2015

În ziua de 4 februarie 2015, în Sala 
de conferinţe a Centrului Naţional pentru 
formarea continuă „Dumitru Stăniloae” din 
Bucureşti, sub preşedinţia Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa 
anuală de lucru a Adunării Naţionale 
Bisericeşti, organismul central deliberativ al 
Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele 
administrative, sociale, culturale, economice şi 
patrimoniale. 

Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti 
au examinat şi aprobat Raportul general 
anual al Consiliului Naţional Bisericesc 
şi rapoartele Comisiilor Adunării asupra 
activităţii Bisericii Ortodoxe Române 
în anul 2014 în ceea ce priveşte lucrarea 
pastoral-liturgică şi social-filantropică, viaţa 
monahală, învăţământul teologic şi predarea 
religiei în şcolile publice, activitatea editorial-
tipografică şi mass-media, patrimoniu cultural-
bisericesc, construcţiile de noi locaşuri de cult, 
relaţiile cu alte culte, grija pentru comunităţile 
ortodoxe româneşti din străinătate, relaţiile 
interbisericeşti şi interreligioase etc.

1. Din bogata activitate bisericească 
desfăşurată în anul 2014, au fost evidenţiate 
manifestările din Anul omagial euharistic (al 
Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) 
şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri 

Brâncoveni, şi eparhiile din ţară şi străinătate. 
În mod special au fost evidenţiate procesiunea 
cu moaştele Sfântului Domnitor Martir 
Constantin Brâncoveanu de la Catedrala 
patriarhală până la biserica Sfântul Gheorghe 
Nou din Bucureşti la hramul istoric al Catedralei 
patriarhale (21 mai 2014) şi manifestările 
religioase şi culturale la împlinirea a 300 de ani 
de la moartea martirică a Sfinţilor Brâncoveni 
(16-17 august 2014).

2. A fost apreciată continuarea 
Proiectului Alege şcoala!, etapa a treia, derulat 
de Patriarhia Română la nivel naţional cu 
scopul prevenirii şi combaterii abandonului 
şcolar, proiect finanţat de Uniunea Europeană 
prin Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane. Proiectul are 
ca obiectiv oferirea de şanse egale la educaţie 
pentru un număr de 1325 de elevi şi dezvoltarea 
de acţiuni remedial-corective pentru un număr 
de 318 persoane care au abandonat şcoala.

De asemenea, a fost remarcată activitatea 
editurilor Patriarhiei Române care în anul 2014 
au publicat 142 de titluri, la care se adaugă 
reviste, calendare, broşuri, ghiduri şi pliante. 

3. Membrii Adunării Naţionale 
Bisericeşti au apreciat opera social-filantropică 
desfăşurată de eparhiile Patriarhiei Române 
în anul 2014 în care au fost implicate aproape 
11.000 persoane (consilieri eparhiali, 
inspectori eparhiali de specialitate, asistenţi 
sociali, cadre didactice, cadre medicale, jurişti, 
psihologi etc). De menţionat că aproape 9.000 
dintre acestea sunt voluntari şi membri 
ai comitetelor filantropice. În eparhiile 
Bisericii Ortodoxe Române funcţionează în 
prezent 785 de instituţii şi servicii sociale, 
dintre care: 158 cantine sociale şi brutării, 
51 instituţii medicale şi farmacii, 85 centre 
de zi pentru copii, 63 centre educaţionale, 

14 centre de zi pentru vârstnici, 44 
centre rezidenţiale pentru vârstnici, 
29 centre comunitare, 35 centre de tip 
familial, 38 grădiniţe sociale şi after-
school, 14 locuinţe protejate, 94 centre 
de informare, consiliere şi resurse, o 
instituţie de învăţământ pentru adulţi, 
21 centre de urgenţă (pentru persoane fără 
adăpost, victime ale violenţei domestice şi ale 
traficului de persoane), 21 campusuri de 
tabără şi alte 117 de instituţii sociale cu 
specific diferit.

La nivelul eparhiilor Patriarhiei Române 
se află în derulare 576 de proiecte şi 
programe sociale, dintre care 430 finanţate 
din fonduri proprii, 53 cu finanţare 
publică, 36 cu finanţare externă şi 57 cu 
finanţare mixtă.

În anul 2014 au beneficiat de asistenţă 
socială de specialitate peste 39.000 copii 
din aşezămintele sociale ale Bisericii Ortodoxe 
Române, dar mai ales din familii sărace şi fără 
posibilităţi de întreţinere sau cu părinţi aflaţi la 
muncă în străinătate, aproape 4.000 persoane 
cu dizabilităţi (deficienţe de vorbire, vedere şi 
auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de 
dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA 
etc.), peste 22.000 persoane vârstnice din 
aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, 
din centrele sociale de tranzit şi adăposturi 
de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, 
abandonaţi de familie şi cu grave probleme de 
sănătate, aproape 20.000 şomeri, adulţi în 
dificultate, victime ale traficului de persoane, 
victime ale violenţei familiale, deţinuţi eliberaţi, 
victime ale calamităţilor naturaleşi aproximativ 
2.300 persoane din alte categorii sociale 
defavorizate.

Anul trecut eparhiile Patriarhiei Române, 
prin birourile social-filantropice, au acordat 
ajutoare financiare directe în valoare de 
10.855.632,03 lei şi ajutoare materiale în 
valoare estimată de 17.230.904,66 lei. 

În ansamblu, pentru susţinerea întregii 
activităţi de asistenţă socială şi filantropică şi 
pentru sprijinirea sinistraţilor, în anul 2014, la 

nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit peste 
87.000.000 lei şi peste 100.000 euro.

În plus, Biserica Ortodoxă Română a 
oferit Patriarhiei Antiohiei şi a Întregului 
Orient suma de 500 000 euro, în urma 
colectei desfăşurate la nivelul întregii Patriarhii 
Române pentru ajutorarea creştinilor din Siria 
şi Orientul Mijlociu, victime ale prigoanei şi 
violenţei.

4. În timpul şedinţei anuale a Adunării 
Naţionale Bisericeşti au fost subliniate 
eforturile Patriarhiei Române pentru 
continuarea lucrărilor de execuţie la Catedrala 
Mântuirii Neamului. Astfel, în anul 2014, au 
fost finalizate în proporţie de 95 % lucrările de 
realizare a suprastructurii catedralei între cotele 
+ 0,00 m ÷ +9,00 m, 70 % cele între cotele + 
9,00 m ÷ +18,00 m şi au fost demarate lucrările 
pentru nivelul +18.00 m ÷ +27,00 m. Toate 
aceste lucrări sunt recepţionate din punct de 
vedere calitativ, iar plăţile efectuate corespund 
stadiilor fizice.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a 
mulţumit ierarhilor, clericilor şi credincioşilor 
pentru contribuţiile financiare oferite în 
cadrul colectei organizată în toate eparhiile 
ortodoxe române din ţară şi străinătate cu 
scopul construirii noii Catedrale patriarhale, 
precum şi autorităţilor administraţiei centrale 
şi locale de stat pentru sprijinul financiar alocat 
Patriarhiei Române în vederea construirii 
Catedralei Mântuirii Neamului în această 
perioadă de criză economică şi financiară. 

Biroul de Presă al Patriarhiei Române
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LUCRĂRILE ADUNĂRII EPARHIALE 
A EPISCOPIEI GIURGIULUI

Sâmbătă, 7 februarie, în biserica Mănăstirii 
„Izvorul Tămăduirii” – Drugănescu, s-au desfă-
şurat lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei 
Giurgiului. Lucrările au fost precedate de săvâr-
şirea Sfintei Liturghii de către Întâistătătorul 
eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de pre-
oţi şi diaconi. La final, a fost săvârşită o slujbă 
de pomenire pentru Părintele Patriarh Teoctist, 
ocazie cu care, Chiriarhul nostru a evocat perso-
nalitatea marcantă a celui de al V-lea patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Române, de la a cărui naşte-
re, astăzi s-au împlinit 100 de ani. 

Totodoată, Preasfinţia Sa a săvârşit slujba 
de Te-Deum în deschiderea lucrărilor Adunării 
Eparhiale.

În continuare, consilierii Eparhiei Giurgiu-
lui au prezentat spre validare membrilor Adu-
nării Eparhiale rapoartele de activitate pe anul 
2014. Pentru o mai bună cunoaştere a lucrărilor 
desfăşurate pe plan administrativ, pastoral-cul-
tural, misionar-filantropic, părinţii protoierei ai 
fiecăreia dintre cele patru protoierii din cuprin-
sul Episcopiei Giurgiului au prezentat, la rândul 
lor, rapoarte de activitate. Lucrările au continu-
at cu discuţiile pe comisii, ţinând cont atât de 
exigenţele pastorale locale, cât şi de proiecte-
le de ansamblu, desfăşurate la nivelul întregii 
Patriarhii. Cu această ocazie, au fost stabilite 
obiectivele principale ale Episcopiei Giurgiului 
în Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăs-
tirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan 
Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din 
eparhii. De asemenea, a fost vizionat un film 
cu principalele activităţi pastoral-misionare 
desfăşurate în eparhia noastră şi a fost aprobată 
componenţa Consistoriului Eparhial.

În partea a doua a lucrărilor, au fost pre-
zentate rapoartele privind colecta naţională în 
vederea construirii Catedralei Mântuirii Nea-
mului, cele referitoare la proiectele naţionale 
desfăşurate în cadrul Patriarhiei Române, pre-
cum şi alte probleme curente cu care se con-
fruntă Episcopia Giurgiului.

La finalul lucrărilor, Preasfinţitul Părin-
te Ambrozie a mulţumit membrilor Adunării 
Eparhiale pentru implicarea deosebită în activi-
tăţile desfăşurate de Episcopia Giurgiului şi şi-a 
exprimat nădejdea că toate proiectele desfăşu-
rate la nivel eparhial se vor bucura în continu-
are de disponibilitatea şi sprijinul tuturor celor 
ce au capacitatea şi datoria de a susţine activita-
tea Bisericii.

PRAZNICUL BOTEZULUI 
DOMNULUI LA CATEDRALA 
EPISCOPALĂ DIN GIURGIU

Marţi, 6 ianuarie, când Biserica Ortodoxă 
sărbătoreşte Botezul Domnului sau Boboteaza, 
în Catedrala Episcopală din Giurgiu, Sfânta 
şi Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită 
de Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, înconjurat de un sobor de preoţi şi 
diaconi. În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia 
Sa a vorbit despre semnificaţia duhovniceas-
că a Botezului Domnului Iisus care reprezin-
tă dezvăluirea iubirii şi bunăvoirii Părintelui 
Ceresc pentru Fiul cel iubit. Acest mare praznic 
împărătesc care se mai numeşte şi „Arătarea 
Domnului", „Epifania" sau „Teofania", ne amin-
teşte tuturor de momentul când Mântuitorul 
Iisus Hristos a fost botezat de Sfântul Ioan 
Botezătorul în apele Iordanului, prilej cu care 
s-a arătat lumii Sfânta Treime. Prin atingerea 
de „firea apelor" Iordanului, a arătat ierarhul 
nostru, Mântuitorul Hristos le-a sfinţit, iar prin 
apa de acum, îi sfinţeşte pe credincioşi, des-
chizându-le uşa unui nou botez, cel al Noului 
Testament, al luminii, al harului mântuitor şi al 
îndumnezeirii. 

La final, Preasfinţia Sa a dăruit Catedralei 
Episcopale din Giurgiu sfinţitul veşmânt care a 

ACTUALITATEA EPARHIALÃ
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duhovnicească a credincioşilor, au fost aduse 
de la Catedrala Episcopală din Giurgiu părticele 
din moaştele Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, 
ale Sfântului Apostol Andrei şi ale Sfântului 
Mare Mucenic Gheorghe. 

În cuvântul de învăţătură, adresat numero-
şilor credincioşi prezenţi, Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a evidenţi-
at viaţa şi lucrarea profetică a Sfântului Ioan 
Botezătorul, despre care însuşi Domnul Hristos 
mărturisea că este cel mai mare dintre toţi oa-
menii născuţi din femeie şi cel dintâi între 

Prooroci. Sfântul Ioan Botezătorul, simbolul 
martirilor şi al misionarilor, reprezintă mode-
lul de rugăciune şi de pocăinţă. El a rămas în 
tradiţia Bisericii ca Mergătorul-înainte al lui 
Hristos, cel care Îl prezintă lumii pe Mielul 
lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, a încheiat 
Chiriarhul nostru. 

După Sfânta Liturghie, Preasfinţia Sa a să-
vârşit o slujbă de pomenire pentru cei trecuţi la 
cele veşnice. 

La final, ierarhul nostru a oferit părintelui 
paroh Ştefan Lucian Ionuţ o icoană a Sf. Ioan 
Gură de Aur, părintelui Gheorghe Ion o icoană 
a Sfântului şi Dreptului Simeon , iar părintelui 
Mihăescu Bogdan o icoană a Sf. Efrem cel Nou. 
De asemenea, părintelui Arhid. Grigorescu 
George Sebastian, Preasfinţia Sa i-a oferit o 
icoană a Sf. Ioan Botezătorul, iar părintelui 
Diac. Puflea Radu Casian, o icoană a Sf. Ioan 
Casian. Totodată, Chiriarhul nostru a adresat 
credincioşilor prezenţi urări de sănătate, pace 
şi fericire cu prilejul sărbătoririi Sfântului Ioan 
Botezătorul, oferindu-le tuturor iconiţe.

ŞEDINŢA DE LUCRU A PERMANENŢEI 
CONSILIULUI EPARHIAL

Luni, 12 ianuarie, în Centrul pentru copii 
şi tineret Sfântul Ioan Valahul, din incinta se-
diului administrativ, a avut loc şedinţa de lucru 
a Permanenţei Consiliului Eparhial, prezidată 
de Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului. La eveniment au participat şi părinţii 
protopopi ai celor patru protopopiate şi directo-
rul Seminarului Teologic "Teoctist Patriarhul" 
din Giurgiu. Pe ordinea de zi au fost aduse în 
discuţie probleme ale sectoarele Centrului 

acoperit moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. 
Sfântul odor a fost oferit Preasfinţitului Părinte 
Episcop Ambrozie de către Înaltpreasfinţitul 
Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi 
Bucovinei.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, mulţimea 
de credincioşi, împreună cu Chiriarhul nostru, 
cu preoţi şi diaconi de la toate bisericile din 
oraşul Giurgiu, au pornit în procesiune din faţa 
Catedralei Episcopale către canalul "Sfântul 
Gheorghe", unde, într-un loc special amenajat, 
Preasfinţitul Părinte Ambrozie a săvârşit Slujba 
de sfinţire a Aghesmei Mari. La final, potrivit 
tradiţiei, Preasfinţia Sa a aruncat Sfânta Cruce 
în apa Dunării, iar unul dintre tinerii creştini 
prezenţi a ridicat-o din apă, continuându-se, 
astfel, o datină ce dăinuie de veacuri în sufletul 
poporului nostru. 

Ca în fiecare an la aceste manifestări închi-
nate slăvitului Praznic al Botezului Domnului 
au participat mii de giurgiuveni pentru a primi 
binecuvântarea lui Dumnezeu ce se revarsă şi 
sfinţeşte apele şi pentru a împlini tradiţiile aces-
tei sărbători. Totodată, au fost prezente oficiali-
tăţi judeţene şi locale, care au ţinut să ia parte la 
bucuria duhovnicească prilejuită de acest mare 
praznic al creştinătăţii.

SĂRBĂTOAREA BOTEZULUI 
DOMNULUI LA MĂNĂSTIREA COMANA

Marţi, 6 ianuarie, credincioşii au venit în 
număr mare la Mănăstirea Comana, unde au 
participat la Sfânta Liturghie, la slujba de sfin-
ţire mare a apei şi la procesiunea organizată cu 
prilejul praznicului Botezului Domnului nostru 
Iisus Hristos. 

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie săvârşită 
în biserica mănăstirii de către un sobor de pre-
oţi şi diaconi, a fost urmată de slujba de sfinţire 
Aghesmei Mari. 

La final, credincioşii, împreună cu obştea 
sfintei mănăstiri şi cu preoţii slujitori ai celor 
două biserici din localitatea Comana, au mers 
în procesiune către râul Neajlov unde, potrivit 
tradiţiei, părintele Arhim. Mihail Muscariu, 
Stareţul Mănăstirii Comana, a aruncat Sfânta 
Cruce în apă iar unul dintre tinerii creştini 

prezenţi a ridicat-o din apă, primind în dar o 
icoană a Botezului Domnului.

SLUJHIRE ARHIEREASCĂ ÎN BISERICA 
PAROHIEI „SFINŢII MARTIRI 

BRÂNCOVENI ” DIN MUN. GIURGIU

Miercuri, 7 ianuarie, Biserica Ortodoxă 
a sărbătorit Soborul Sfântului Proroc Ioan 
Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului. 
Întâistătătorul eparhiei noastre, înconjurat de 
un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în paraclisul noii bise-
rici a Parohiei „Sfinţii Martiri Brâncoveni" din 
mun. Giurgiu. Cu acest prilej, spre bucuria 



22 23

mai apoi, au pus în scena o piesă de teatru după 
versurile poeziei ,,Luceafărul”.

Acest simpozion deschide seria de eveni-
mente ce vor avea loc în anul 2015 la Centrul 
Cultural-Pastoral Gavriil Drugănescu, din 
Protoieria Bolintin, an dedicat misiunii paro-
hiei şi mănăstirii azi şiSfântului Ioan Gură de 
Aur şi marilor păstori de suflete din eparhii.

La final, toţi cei prezenţi au luat parte la 
o agapă, iar tuturor elevilor le-au fost oferite 
iconiţe şi dulciuri .

EVENIMENT CULTURAL DEDICAT 
POETULUI MIHAI EMINESCU LA 

SEMINARUL TEOLOGIC “TEOCTIST 
PATRIARHUL” DIN GIURGIU

În ziua de 15 ianuarie, la Seminarul Teologic 
„Teoctist Patriarhul” din Giurgiu, în prezenţa 
Preasfinţitului Părinte Episcop Ambrozie, a fost 
sărbătorită Ziua Culturii Naţionale. Cu acest 
prilej, la 165 de ani de la naşterea marelui poet, 
prozator şi jurnalist român Mihai Eminescu, 
elevii seminarişti, îndrumaţi de profesorii lor, 
au organizat o serie de manifestări religioase 

şi culturale. După oficierea Sfintei Liturghii şi 
a slujbei parastasului în paraclisul "Sfinţii Trei 
Ierarhi", a fost organizată o întâlnire cultural - 
artistică. În debutul evenimentului, Preasfinţitul 
Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a 
evidenţiat valoarea deosebită pe care Mihai 
Eminescu o are în literatura naţională şi univer-
sală. Întâlnirea culturală a continuat cu citirea 
de către elevii seminarişti a mai multor texte şi 
poezii scrise de poeţi, scriitori şi jurnalişti ro-
mâni în care evidenţiau personalitatea şi viaţa 
poetului nostru naţional Mihai Eminescu. De 
asemenea, elevii seminariştii au recitat poezii 
ale marelui poet iar corul Seminarului Teologic, 
condus de părintele Prof. Arhid. Sebastian 

eparhial, fiind dezbătute mai multe teme refe-
ritoare la activitatea pastoral-misionară, social 
- filantropică, patrimonială din cuprinsul epar-
hiei. A fost aprobat la nivel eparhial calendarul 
pe semestrul I al manifestărilor închinate anu-
lui 2015 –Anul omagial al misiunii parohiei şi 
mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului 
Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete 
din eparhii care va cuprinde conferinţe, simpo-
zioane, colocvii, expoziţii de icoane, pelerinaje 
etc. Cu acest prilej, s-a aprobat desfăşurarea 
în eparhie a unor pelerinaje cu părticele din 
moaştele Sf. Ioan Gură de Aur aflate în patri-
moniul Mănăstirii Sf. Ioan Rusul din localitatea 
Slobozia, jud. Giurgiu. În acelaşi timp, în cadrul 
manifestărilor dedicate anului omagial s-a ho-
tărât realizarea unor monografii album în care 
să fie prezentate fotografii şi date istorice despre 
bisericile parohiale din cuprinsul celor patru 
protopopiate ale eparhiei noastre. 

Totodată, au fost făcute mai multe propu-
neri în vederea intensificării activităţii pastoral 
– misionare şi social - filantropice şi au fost tra-
sate priorităţi cu privire la activitatea la nivelul 
întregii eparhii în anul 2015. Între acestea se 
numără atât continuarea restaurării Centrului 
pastoral-cultural „Gavril Drugănescu”, cât 
şi amenajarea Grădiniţei creştin – ortodoxe 
„Îngeraşii" a Episcopiei Giurgiului. De aseme-
nea, au fost luate în discuţie ultimele hotărâri ale 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, 
luate în şedinţa de lucru din zilele de 16 şi 17 de-
cembrie 2014, şi modalităţi concrete de ducere 
la îndeplinire a acestora la nivel eparhial.

POETUL NAŢIONAL, MIHAI EMINESCU 
OMAGIAT LA CENTRUL CULTURAL-

PASTORAL ,,GAVRIL DRUGĂNESCU”, 
PROTOIERIA BOLINTIN

Joi, 15 ianuarie 2015, cu prilejul Zilei 
Naţionale a Culturii şi a comemorării a 165 
de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, în 
Biserica Mănăstirii ,,Izvorul Tămăduirii”, din 
cadrul Centrului Cultural-Pastoral ,,Gavril 
Drugănescu”, Protoieria Bolintin, a avut loc, 
cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte 

Ambrozie, Episcopul Giurgiului, un simpozion 
dedicat poetului neamului. 

La eveniment au participat elevi de la Şcoala 
Nr. 1 din Stoeneşti, îndrumaţi de doamna pro-
fesor Badea Nicoleta, cărora li s-au alăturat şi 
elevii de la Şcoala nr. 3 din Palanca, îndrumaţi 
de doamna profesor Mehedinţu Gianina. 

În deschiderea evenimentului Părintele 
Protoiereu Nicuşor Beldiman a evocat ope-
ra şi personalitatea poetului Mihai Eminescu, 
evidenţiind importanţa sa covârşitoare pentru 
cultura română. 

În continuare, elevii fiecărei şcoli partici-
pante au recitat poezii ale marelui poet, au vi-
zionat o prezentare Power-point în care cadrele 
didactice de la cele două şcoli au subliniat dife-
rite aspecte din opera şi viaţa marelui poet, iar 
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Pentru bucuria duhovnicească a credincioşilor 
prezenţi, de la Catedrala Episcopală din Giurgiu, 
au fost aduse spre închinare părticele din 
moaştele Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, ale 
Sfântului Apostol Andrei şi ale Sfântului Mare 
Mucenic Gheorghe. În cadrul Sfintei Liturghii, 
Preasfinţia Sa a hirotesit întru iconom stavro-
for, pe părintele Oprea Robertino Aristide, de la 
Parohia Vărăşti, pentru bogata activitate pasto-
ral-misionară desfăşurată.

În cuvântul de învăţătură, Întâistătătorul 
eparhiei noastre a explicat celor prezenţi sensu-
rile duhovniceşti desprinse din pericopa evan-
ghelică în care a fost prezentată minunea vinde-
cării celor zece leproşi. Din evanghelia de astăzi, 
a arătat Preasfinţia Sa, se desprind două portre-
te morale: pe de o parte, chipul luminos al sama-
rineanului, adevărată pildă de recunoştinţă faţă 
de binefăcătorul său, şi, pe de altă parte, exem-
plul negativ al fraţilor săi de suferinţă, acum 
vindecaţi, care au făcut dovada lipsei de recu-
noştinţă faţă de ajutorul primit. Recunoştinţa, a 
subliniat ierarhul nostru, trebuie să fie mărturia 
sinceră, prin cuvânt sau faptă, a iubirii faţă de 
binefăcătorul nostru, căci ea nu este altceva de-
cât o parte integrantă iubirii pe care o datorăm 
lui Dumnezeu şi aproapelui.

După Sfânta Liturghie, credincioşii prezenţi 
au putut audia un mini concert în cadrul căruia 
Grupul vocal „Şoaptele Îngerilor” de la Şcoala 
din localitatea Vărăşti, coordonat de Doamna 
Prof. Constantin Maria, a interpretat câteva pie-
se pe versurile poetului Vasile Militaru, născut 
în localitatea Dobreni. 

La final, Preasfinţitul Părinte Episcop 
Ambrozie a adresat felicitări părintelui Dima 
Tănase, cu prilejul zilei sale onomastice, oferin-
du-i o icoană sculptată cu chipul Sfinţilor Martiri 
Brâncoveni. Totodată, Preasfinţia Sa a evidenţiat 

George Grigorescu, a interpretat câteva cântece 
pe versuri eminesciene.

Totodată, părintele Edmond Nicolae Popa, 
Directorul Seminarului Teologic, şi cadrele di-
dactice prezente au evocat viaţa, activitatea şi 
opera „luceafărului poeziei româneşti”, sublini-
ind faptul că poezia religioasă reprezintă de fapt 
o formă de comunicare a omului cu Dumnezeu.

La final, Preasfinţitul părinte Episcop 
Ambrozie a oferit elevilor seminarişti revista 
Familia Ortodoxă şi calendare.

VIZITĂ PASTORALĂ LA 
MĂNĂSTIREA COMANA

Duminică, 18 ianuarie, Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a efectuat o 
vizită pastorală la Mănăstirea Comana. Aici, 
Preasfinţia Sa a fost întâmpinat de obştea mă-
năstirii în frunte cu părintele Arhim. Mihail 
Muscariu, stareţul mănăstirii. Cu această oca-
zie, ierarhul nostru a vizitat ctitoria domnito-
rului Vlad Ţepeş şi a împărtăşit sfaturi de fo-
los şi cuvinte de zidire sufletească monahilor 

din această mănăstire. Totodată, Preasfinţitul 
Părinte Episcop Ambrozie l-a felicitat pe părin-
tele Protos. Macarie Avram, duhovnicul mănăs-
tirii, cu prilejul zilei sale onomastice, oferindu-i 
în semn de aleasă preţuire, o icoană a sfântu-
lui Vasile cel Mare. La eveniment a participat 
şi o parte a grupului psaltic "Melos Byzantin" 
al Seminarului Teologic "Teoctist Patriarhul", 
condus de părintele Arhid. Sebastian George 
Grigorescu, care a interpretat câteva cântări 
bizantine în voievodala biserică a Mănăstirii 
Comana.

SLUJIRE ARHIEREASCĂ ÎN BISERICA 
„ADORMIREA MAICII DOMNULUI” 

DIN LOCALITATEA DOBRENI

În Duminica a XXIX–a după Rusalii, 
Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, s-a aflat în mijlocul credincioşilor 
Parohiei Dobreni, Protopopiatul Hereşti. Cu 
acest prilej, Chiriarhul nostru, înconjurat de un 
ales sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în biserica „Adormirea 
Maicii Domnului"din localitatea Dobreni. 
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nostru i-a oferit noului paroh o icoană cu chipul 
Sfintei Cuvioase Xenia, un liturghier şi un molit-
felnic iar doamnei preotese, Nicoleta Toader, i-a 
oferit almanahul bisericesc şi revista "Familia 
Ortodoxă". De asemenea, credincioşii prezenţi 
la acest moment important din viaţa parohiei au 
primit din partea ierarhului lor icoane cu Maica 
Domnului.

CERC PASTORAL ÎN PAROHIA 
IZVORU, PROTOIERIA GIURGIU

În ajunul sărbătoririi  Sfântului Grigorie 
Teologul , cu binecuvântarea Preasfinţitului 
Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, în 
biserica Parohiei Izvoru a avut loc întâlnirea 
Cercului Pastoral Vieru, din care fac parte pa-
rohiile: Izvoru, Drăghiceanu, Răleşti, Vieru, 
Hodivoaia, Putineiu, Stăneşti I şi Stăneşti II.

Întâlnirea a debutat cu săvârşirea slujbei 
Vecerniei unită cu Litia şi citirea Acatistului 
Sf. Grigorie Teologul. La finalul slujbei părin-
tele Cîrstea Ciprian, de la Parohia Stăneşti II, 

a vorbit credincioşilor despre viaţa şi activi-
tatea Sf. Grigorie Teologul şi despre Unirea 
Principatelor de la 24 ianuarie 1859.

Discuţiile din cadrul şedinţei Cercului 
Pastoral s-au axat pe informaţiile oferite de 
părintele  Popa Gheorghe , parohul Parohiei 
Izvoru, care a dat citire programului cadru al 
activităţilor dedicate  Anului 2015 „ Anul oma-
gial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi anul 
comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al 
marilor păstori de suflete din eparhii".

ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR 
ROMÂNE SĂRBĂTORITĂ LA 

SEMINARUL TEOLOGIC „TEOCTIST 
PATRIARHUL” DIN GIURGIU

În ziua de 24 ianuarie 2015, se împlinesc 
156 de ani de la Unirea Principatelor Române, 
Moldova şi Ţara Românească. Evenimentul de 
mare însemnătate în istoria ţării, care a des-
chis calea modernizării statului şi a societăţii 
româneşti, a fost evocat la Seminarul Teologic 

bogata activitate pastoral-misionară pe care 
preacucernicia sa a desfăşurat-o timp de peste 
patru decenii în Parohia Dobreni. De aseme-
nea, părintelui paroh, Adrian Dima, Chiriarhul 
nostru i-a oferit cartea "Brâncoveneşti. Sfinţii 
Martiri Brâncoveni. Culegere de studii", aparţi-
nând Prof.univ.dr. Radu Ştefan Vergatti.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul 
Seminarului Teologic “Teoctist Patriarhul” 
din Giurgiu, condus de părintele Prof. Arhid. 
George Sebastian Grigorescu.

Credincioşii prezenţi au primit din partea 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie iconiţe şi re-
vista Familia Ortodoxă.

SFÂNTA CUVIOASĂ 
XENIA SĂRBĂTORITĂ ÎN 
EPISCOPIA GIURGIULUI

Sâmbătă, 24 ianuarie, când Biserica 
Ortodoxă a sărbătorit-o pe Sf. Cuv. Xenia, 
Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, a săvârşit Sfânta Liturghie 
Arhierească în biserica „Sf. Ioan Rusul şi Sf. Cuv. 
Xenia" din localitatea Comana, Protopopiatul 

Hereşti. Pentru bucuria duhovnicească a cre-
dincioşilor au fost aduse spre închinare de la 
Catedrala Episcopală din Giurgiu părticele din 
moaştele Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, ale 
Sfântului Apostol Andrei şi ale Sfântului Mare 
Mucenic Gheorghe. În cuvântul de învăţătură, 
Întâistătătorul eparhiei noastre a vorbit des-
pre viaţa pilduitoare a Sfintei Cuvioase Xenia. 
Rămasă văduvă la doar 26 de ani, Sfânta Xenia 
devine un model de rugăciune, milostenie şi 
asceză desăvârşită. Pentru sfintele sale nevo-
inţe Dumnezeu a învrednicit-o încă din timpul 
vieţii cu darul înainte-vederii şi al vindecărilor. 
De aceea, Sfânta Xenia este una dintre cele mai 
iubite sfinte ale întregii Ortodoxii, a încheiat 
Preasfinţia Sa.

În continuare, Chiriarhul nostru a săvâr-
şit o slujbă de pomenire pentru domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza, pentru Mitropoliţii Nifon 
Rusăilă al Ţării Româneşti şi Sofronie Miclescu 
al Moldovei, pentru toţi cei care au contribuit la 
Unirea Principatelor Române dar şi pentru cti-
torii sfântului locaş trecuţi la cele veşnice. 

La final, Preasfinţia Sa a instalat în funcţia 
de preot paroh al bisericii "Sf.Ioan Rusul şi Sf. 
Cuv. Xenia" din localitatea Comana pe părin-
tele Toader Alexandru. Cu acest prilej, ierarhul 
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desprindă de avuţia nedreaptă, prin convertirea 
bruscă, ataşându-se îndată lui Hristos şi învă-
ţăturii Lui. Astfel, Zaheu cel mic de statură se 
dovedeşte a fi mare la suflet, capabil să renunţe 
la jumătate din avuţia sa, pe care se hotărăşte să 
o împartă săracilor şi, în plus, să restituie împă-
trit, aşa cum prevedea Legea Veche. Acest gest, 
a subliniat Preasfinţia Sa, a reprezentat o căinţă 
sinceră şi deplină a lui Zaheu, o convertire to-
tală, o reîntoarcere de pe drumul păcatului la o 
nouă viaţă în Hristos, intrând în comuniunea 
ucenicilor Mântuitorului.

La final, ierarhul nostru a oferit părintelui 
Arhim. Dr. Mihail Muscariu, Stareţul Mănăstirii 
Comana, lucrarea "Lumina Sfintelor Scripturi 
- Antologie tematică din opera Sfântului Ioan 
Gură de Aur", iar credincioşilor prezenţi icoane 
cu Maica Domnului. 

Răspunsurile la strană au fost date de gru-
pul psaltic "Melos Byzantin" al Seminarului 
Teologic "Teoctist Patriarhul" din Giurgiu.

VIZITĂ LA PENITENCIARUL DE 
MAXIMĂ SIGURANŢĂ DIN GIURGIU

Miercuri, 28 ianuarie, cu binecuvântarea 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, a avut loc prima vizită din anul 
2015, la Penitenciarul de maximă siguranţă din 
Giurgiu, organizată de Sectorul Social al eparhi-
ei noastre. Întâlnirea duhovnicească a debutat 
cu săvârşirea Acatistului Mântuitorului nostru 

Iisus Hristos de către părintele Ştefan Valentin, 
consilier social al Episcopiei Giurgiului, alături 
de un sobor de preoţi din care a făcut parte şi 
părintele capelan Teodor Bălaşa. La această 
slujbă au participat persoane private de liber-
tate şi reprezentanţi din conducerea penitenci-
arului. În continuare, părintele Ştefan Valentin 
a rostit un cuvânt de învăţătură în care a evi-
denţiat frumuseţea duhovnicească a Acatistului 
Domnului nostru Iisus Hristos, dar şi importan-
ţa rugăciunii în viaţa creştinului. În rugăciune, a 
arătat Preacucernicia Sa, omul se întâlneşte cu 
Dumnezeu, se cunoaşte pe sine însuşi şi simte 
iubirea cea nemăsurată a Mântuitorului nostru 
Hristos. De asemenea, cu acest prilej, au mai 
fost rostite şi rugăciuni pentru dobândirea să-
nătăţii sufleteşti şi trupeşti a celor prezenţi.

La final, au fost vizitate celule de la sectorul 
de maximă siguranţă, unde persoanele private 
de libertate au fost miruite, primind din par-
tea Sectorului Social al Episcopiei Giurgiului 
iconiţe, cărţi de rugăciuni, calendare şi reviste 
ortodoxe.„Teoctist Patriarhul” din Giurgiu. În cadrul eve-

nimentului, la care a participat şi Preasfinţitul 
Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, elevii 
şcolii teologice din Giurgiu au susţinut comuni-
cările: Cuza Vodă, omul; Mica Unire - Un pas 
important spre Marea Unire şi Alexandru Ioan 
Cuza - primul Domnitor al Principatelor Unite. 
Totodată, Preasfinţia Sa a rostit un cuvânt în 
care a evidenţiat rolul determinant pe care 
l-au avut Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, 
Mitropolitul Nifon Rusăilă al Ţării Româneşti 
şi Sofronie Miclescu, Mitropolitul Moldovei, în 
făurirea Unirii Principatelor Române. De ase-
menea, ierarhul nostru a subliniat şi contribuţia 
semnificativă pe care Biserica Ortodoxă a avut-
o în înfăptuirea acestui act important în istoria 
poporului român.

În continuare membrii trupei de teatru ,,Ex 
Toto Corde” a Centrului Cultural ,,Ion Vinea” 
au interpretat piesa Moş Ion Roată şi Unirea, 
scrisă în anul 1880 de Ion Creangă. În acelaşi 
timp, au fost recitate poezii, iar Corul "Melos 
Byzantin" al Seminarului Teologic din Giurgiu, 
condus de părintele prof. Arhid. Sebastian 
George Grigorescu, a intonat cântece patriotice 
închinate Zilei Unirii.

Momentul Unirii Principatelor Române 
a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea şi 
reprezintă unificarea vechilor state Moldova 
şi Ţara Românească. Unirea este strâns legată 
de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza şi de 
alegerea sa ca domnitor al ambelor principate 
la 5 ianuarie 1859 în Moldova şi la 24 ianuarie 
1859 în Ţara Românească.

SLUJIRE ARHIEREASCĂ ÎN 
BISERICA MĂNĂSTIRII COMANA

În Duminica a XXXII-a după Rusalii, în bise-
rica Mănăstirii Comana, Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie a fost săvârşită de Întâistătătorul 
eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de pre-
oţi şi diaconi. Credincioşii prezenţi, s-au putut 
închina la părticele din moaştele Sfântului Mare 
Mucenic Gheorghe, ale Sfântului Apostol Andrei 
şi ale Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, aduse de 
la Catedrala Episcopală din Giurgiu. În cuvântul 
de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, a vorbit despre întâlnirea 
dintre Mântuitorul Hristos şi Vameşul Zaheu. 
Acesta, a arătat Chiriarhul nostru, a reuşit să se 



30 31

de Aur. La final, părintele Prof. Dr. Edmond 
Nicolae Popa, Directorul Seminarului Teologic 
"Teoctist Patriarhul" din Giurgiu, a dăruit tu-
turor elevilor seminarişti cărţi cu operele celor 
trei mari Dascăli ai lumii şi Ierarhi prăznuiţ 
astăzi. Totodată, i-a îndemnat pe tinerii semi-
narişti să aibă ca pildă în pregătirea lor teolo-
gică pe cei trei sfinţi care, prin viaţa şi scrierile 
lor, au devenit cunoscuţi şi apreciaţi în întreaga 
lume creştină.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul 
Seminarului Teologic ,,Teoctist Patriarhul” din 
Giurgiu, condus de părintele Arhid. Sebastian 
George Grigorescu.

SLUJIRE ARHIEREASCĂ ÎN 
BISERICA PAROHIEI COLIBAŞI, 

PROTOPOPIATUL HEREŞTI

În ziua slăvitului praznic al Întâmpinării 
Domnului, Preasfinţitul Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, înconjurat de un ales 
sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în biserica Parohiei 
Colibaşi, protopopiatul Hereşti. Pentru bucuria 

duhovnicească a credincioşilor, au fost aduse de 
la Catedrala Episcopală din Giurgiu părticele din 
moaştele Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, ale 
Sfântului Apostol Andrei şi ale Sfântului Mare 
Mucenic Gheorghe, care au fost aşezate spre 
închinare într-un loc special amenajat în inte-
riorul sfântului locaş. În cuvântul de învăţătură 
rostit credincioşi prezenţi, Întâistătătorul epar-
hiei noastre a vorbit despre semnificaţia duhov-
nicească a evenimentului aducerii Pruncului 
Iisus la templu, la 40 de zile după naştere, spre 
a fi închinat Domnului. Prin glasul bătrânului 

SFINŢII TREI IERARHI SĂRBĂTORIŢI 
ÎN CATEDRALA DIN ORAŞUL VIDELE

În ziua de 30 ianuarie, Catedrala "Sfinţii 
Trei Ierarhi" din oraşul Videle şi-a sărbătorit 
ocrotitorii. Sfânta şi Dumnezeiasa Liturghie a 
fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Galaction, 
Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, şi 
de Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, înconjuraţi de un ales sobor de 
preoţi şi diaconi. Cuvântul de învăţătură a fost 
rostit de Întâistătătorul eparhiei noastre care 
a vorbit despre însemnătatea celor trei mari 
dascăli care, prin opera lor, au adus nu doar un 
plus de lumină în ceea ce priveşte doctrina, ci şi 

o formulare autentică a învăţăturii de credinţă. 
Prin viaţa şi scrierile lor, Sfinţii Trei Ierarhi au 
devenit cunoscuţi şi apreciaţi în întreaga lume 
creştină, fiind modele de urmat pentru tinerii 
creştini dornici de a-şi împodobi sufletul cu ale-
se virtuţi creştine şi de a-şi îmbogăţi mintea cu 
cele mai folositoare învăţături, atât în domeniul 
ştiinţelor teologice, cât şi în domeniul ştiinţelor 
laice.Profunzimea gândirii lor teologice, trans-
formă operele celor trei mari părinţi ai Bisericii 
în puncte de reper prin excelenţă ale întregii 
creştinătăţi, a încheiat ierarhul nostru.

La final, Preasfinţitul Părinte Episcop 
Galaction a mulţumit Preasfinţitului Părinte 
Episcop Ambrozie pentru prezenţa la aceste 
manifestări religioase închinate Sfinţilor Trei 
Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi 
Ioan Gură de Aur . La rândul său, Chiriarhul 
nostru şi-a exprimat bucuria de a fi participat la 
aceste manifestări prilejuite de hramul catedra-
lei din oraşul Videle.

OCROTITORII ŞCOLILOR 
TEOLOGICE SĂRBĂTORIŢI ÎN 

EPISCOPIA GIURGIULUI

Vineri, 30 ianuarie, Biserica Ortodoxă i-a 
sărbătorit pe Sfinţii Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, 
Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, ocrotito-
rii tuturor şcolilor teologice. Cu acest prilej, cu 
binecuvântarea Întâistătătorului eparhiei noas-
tre, părintele Arhim. Dr. Mihail Muscariu, Exarh 
Cultural al Episcopiei Giurgiului, alături de un 
sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa colectivu-
lui profesoral şi a elevilor Seminarului Teologic 
"Teoctist Patriarhul", a săvârşit Sfânta Liturghie 
în Catedrala Episcopală din mun. Giurgiu. În 
cuvântul de învăţătură, părintele Arhim. Mihail 
Muscariu a vorbit despre importanţa teologică 
a Sfinţilor Trei Ierarhi în Biserica Ortodoxă, cei 
care, prin scrierile lor, reprezintă puncte de re-
per prin excelenţă în evoluţia doctrinei, atât în 
Răsărit, cât şi în Apus. 

În continuare, trei elevi seminarişti au pre-
zentat lecturi din operele Sfinţilor Trei Ierarhi 
şi studii despre viaţa şi activitatea Sfinţilor 
Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură 
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Simeon, a arătat Preasfinţia Sa, se întâlnesc, în 
templu, Legea veche a slovei, cu Legea cea nouă 
a Duhului Sfânt. Acest mare praznic însă nu 
se referă doar la Taina de veacuri a Vechiului 
Testament şi la împlinirea întâlnirii dreptului 
Simeon cu Mântuitorul lumii, ci are menirea 
de a ne arăta locul unde noi Îl putem întâmpina 
real pe Dumnezeu, şi anume în sfânta Biserică 
şi în rugăciune. 

După Sfânta Liturghie, a fost săvârşită o 
slujbă de pomenire pentru ctitorii sfântului 
locaş trecuţi la cele veşnice. 

La final, Preasfinţitul Părinte Ambrozie a 
oferit preoţilor slujitori Almanahul bisericesc 
pe anul 2014 şi revista ,,Familia Ortodoxă”, iar 
credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie au pri-
mit iconiţe cu chipul Maicii Domnului.

VIZITĂ FRĂŢEASCĂ ÎN 
EPISCOPIA GIURGIULUI

Marţi, 3 februarie, Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului a primit 
vizita Înalpreasfinţitului Părinte Naum, 
Mitropolitul de Ruse şi a Înaltpreasfinţitului 
Părinte Dometian, Mitropolitul Vidinului. 
Delegaţia bulgară a vizitat Catedrala Episcopală 
,,Adormirea Maicii Domnului”, unde le-a fost 
prezentat un scurt istoric al Catedralei, în care 
au fost evocate principalele etape prin care 
a trecut acest sfânt locaş până să ajungă la 

înfăţişarea actuală. În continuare, înalţii oaspeţi 
au poposit la Mănăstirea ,,Sfântul Gheorghe” 
din mun. Giurgiu, unde au vizitat biserica 
şi muzeul mănăstirii. Ultima oprire a fost la 
Mănăstirea Comana, ctitoria lui Vlad Ţepeş 
din anul 1461. Vechea vatră monahală repre-
zintă un obiectiv turistic important şi un sim-
bol al judeţului Giurgiu. Aici, ierarhii Bisericii 
Ortodoxe Bulgare au vizitat biserica mănăstirii, 
sala tronului şi lapidariul acestei aşezări mona-
hale. Totodată, membrii delegaţiei bulgare au 

apreciat complexitatea lucrărilor de restaura-
re care se desfăşoară în prezent la întreg com-
plexul monahal al mănăstirii, sub coordonarea 
părintelui Arhim. Dr. Mihail Muscariu, stareţul 
mănăstirii.

TRAININGUL ''LUCRUL ÎN ECHIPĂ” LA 
CENTRUL EPARHIAL PENTRU COPII 

ŞI TINERET ,,SF. IOAN VALAHUL”

În zilele de 6 şi 7 februarie, la Centrul epar-
hial pentru copii şi tineret ,,Sf. Ioan Valahul”, 
are loc, cu binecuvântarea Preasfinţitului 
Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, trai-
ningul ''Lucrul în echipă”. La acest training, 
coordonat de părintele profesor Daniel Necula, 
inspector de specialitate, la disciplina religie în 
cadrul ISJ Giurgiu, participă aproximativ 20 de 
elevi de la liceele din municipiul nostru, mem-
bri în Consiliul Judeţean al Elevilor. Obiectivele 
cursului ,,Lucrul în echipă” sunt ca participanţii 
să înţeleagă conceptul de ,,echipă”, să cunoască 
procesul de luare a deciziilor, să fie capabili să 

stabilească rolurile şi responsabilităţile în echi-
pă şi să conştientizeze rolul liderului în vederea 
eficientizării echipei, formarea si consolidarea 
unei echipe, relaţiile interpersonale într-un 
grup, roluri şi sarcini într-un grup, echipa de 
succes. În afara discuţiilor purtate în acest sens, 
elevii au participat la activităţi practice, una 
dinte ele fiind realizarea unei machete de casă 
din carton de catre grupe de 4-5 elevi, liderii fie-
carui grup s-au întâlnit şi au stabilit planul casei 
pentru ca în final aceasta să se îmbine perfect. 
Acţiuni de acest fel vor mai fi şi în perioada ur-
matoare în colaborare cu şcolile din municipiu 
şi din judeţ.

BISERICA „SF. MC. HARALAMBIE" 
DIN MUN. GIURGIU ŞI-A 

SĂRBĂTORIT OCROTITORUL

În Biserica Ortodoxă, în fiecare an, ziua de 
10 februarie este închinată Sfântului Sfinţit Mc. 
Haralambie, ocazie cu care numeroase loca-
şuri de cult îşi sărbătoresc hramul. Între aces-
tea se numără şi Biserica „Sf. Mc. Haralambie" 
din mun. Giurgiu care în ziua ocrotitorului 
său, şi-a primit arhipăstorul, pe Preasfinţitul 
Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului. Cu 
acest prilej, Preasfinţia Sa, înconjurat de un 
ales sobor de preoţi şi diaconi şi în prezen-
ţa a numeroşi credincioşi, a săvârşit Sfânta şi 
Dumnezeiasca Liturghie. În cuvântul de învă-
ţătură, Chiriarhul nostru a vorbit despre viaţa 
Sfântului Haralambie, care reprezintă model 
de stăruinţă în credinţa ortodoxă şi de iubire 
faţă de Dumnezeu. Totodată, Întâistătătorul 
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eparhiei noastre a vorbit şi despre dimensiunea 
sacramentală a martiriului care reprezintă măr-
turisirea credinţei în viaţa Bisericii. Mucenicul 
trăieşte în jertfa sa atât jertfa lui Hristos, cât şi a 
întregii sale Biserici, având conştiinţa prezenţei 
sale în Hristos şi a prezenţei lui Hristos în el, a 
încheiat Preasfinţia Sa.

La final, a fost săvârşită o slujbă de pomenire 
pentru ctitorii sfântului locaş trecuţi la cele veş-
nice. Ierarhul nostru a dărui preoţilor slujitori 
ultimul număr al revistei ,,Familia Ortodoxă”, 
iar credincioşii prezenţi au primit icoane cu chi-
pul Maicii Domnului.

Ridicată între anii 1848-1852, biserica 
„Sfântul Mucenic Haralambie” din mun. Giurgiu, 
adăposteşte părticele din moaştele ocrotitoru-
lui său, oferite în dar de Chiriarhul nostru în 
anul 2009. Astăzi, în ziua hramului credincioşii 
prezenţi la Sfânta Liturghie s-au putut închina 
şi la părticele din moaştele Sfântului Apostol 
Andrei, ale Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina şi 
ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, aduse de 
la Catedrala Episcopală din Giurgiu.

VIZITE PASTORALE ÎN 
EPISCOPIA GIURGIULUI

Miercuri, 11 februarie, Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, împreună cu 
Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul 
celor două Americi, au efectuat mai multe vizite 
pastorale în cuprinsul eparhiei noastre. A fost 
vizitată biserica de lemn a Mănăstirii „Izvorul 
Tămăduirii”, construită în perimetrul Centrului 
Pastoral-Cultural ,,Gavril Drugănescu”, acolo 
unde sunt desfăşutate amble lucrări de restau-
rare şi consolidare a ansamblului brâncovenesc. 
Totodată, au vizitat şi biserica "Buna Vestire" a 
Parohiei Drugănescu, unde au fost plăcut im-
presionaţi de sfântul locaş, care păstrează până 
astăzi frumuseţea unei epoci trecute, exprimate 
în imagini de mâna unor meşteri care au uceni-
cit la şcoala inegalabilului zugrav Pârvu Mutu, 
în secolul al XVIII-lea. De asemenea, şi Schitul 
Strâmbu Găiseni s-a bucurat de prezenţa celor 
doi ierarhi care au apreciat lucrările complexe 
care se desfăşoară în cadrul proiectului de re-
abilitare a acestui monument istoric, ridicat în 

secolul al XVI-lea. În continuare, a fost vizitată 
biserica Parohiei Ghionea, unde se execută lu-
crări de construcţie a unui nou centru pastoral-
cultural. Aici vor fi desfăşurate diverse activi-
tăţi: conferinţe, întâlniri cu tinerii şi persoanele 
vârstnice, proiecţii de filme şi documentare reli-
gioase, precum şi activităţi care ţin de misiunea 
socială a Bisericii. Ridicată între anii 2010-2013, 
biserica din localitatea Ghionea a fost constru-
ită după arhitectură brâncovenească, fiind una 
dintre cele mai reprezentative din Episcopia 
Giurgiului. A fost vizitată şi biserica Parohiei 
Bolintin Deal II, acolo unde a fost apreciat gra-
dul avansat al construcţiei noii biserici parohia-
le. Vizitele au continuat cu vizitarea Mănăstirii 

Buna Vestire de la Bolintin, care face parte din 
salba minunată de vetre ale Ortodoxiei româ-
neşti. Rădăcinile aşezării merg adânc în istorie, 
secolul al XIV-lea fiind considerat ca început al 
existenţei vechii vetre monahale.

Vizitele pastorale s-au încheiat la Biserica 
„Sf. Ier. Nicolae" din localitatea Drăgănescu. 
Sfântul locaş este foarte strâns legat de mare-
le duhovnic al secolului XX, părintele Arsenie 
Boca. Din 1968, aici timp de 15 ani părintele 
Arsenie a realizat pictura acestui sfânt locaş. 
Deşi a respectat liniile generale ale erminiei bi-
sericeşti, părintele Arsenie a inserat elemente 
cu un vădit conţinut catehetic, adaptat la cerin-
ţele şi problemele oamenilor contemporani. De 
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La final, Preasfinţitul Părinte Ambrozie a 
dăruit Părintelui Petroniu Cobzaru volumul 
,,Meletie - Amintiri despre Sat, Biserică şi oa-
meni” şi un tablou cu chipul Părintelui Arsenie 
Boca. De asemenea, Preasfinţia Sa a oferit dom-
nului Lazăr Popescu, ctitorul bisericii şi domnu-
lui Tudorel Florea, primarul comunei Grădinari 
acelaşi volum ,, "Meletie - Amintiri despre Sat, 
Biserică şi oameni”, albumul ,,Muntele Athos”, 
care cuprinde fotografii inedite cu vetrele mo-
nahale din Sfântul Munte şi albumul ,,Tipărituri 
româneşti ale Sfintei Mănăstiri Pantocrator din 
Sfântul Munte Athos. Totodată, Întâistătătorul 
eparhiei noastre a oferit preoţilor slujitori 
albumul ,,Tipărituri româneşti ale Sfintei 
Mănăstiri Pantocrator din Sfântul Munte 
Athos”. Credincioşii prezenţi la acest eveniment 

important din viaţa parohiei au primit icoane cu 
chipul Maicii Domnului. 

Prima ştire despre biserica Parohiei Tântava 
datează din anul 1810. În catagrafia întocmită în 
acel an se spune că biserica din sat era de zid 
,,tare” şi avea trei preoţi: Toma, Ioan şi Andrei. 
La intrarea în biserică, în dreapta, se găseşte 
portretul arhimandritului Meletie Căscioreanul 
de la Mănăstirea Pantocrator, egumenul mă-
năstirii Căscioarele, considerat al doilea ctitor 
al bisericii, care în anul 1862 a refăcut vechiul 
locaş, împodobindu-l cu frescă, obiecte de cult, 
iconostase şi strane. Curgerea timpului şi-a pus 
amprenta asupra sfântului locaş care, între anii 
2009-2014, a fost restaurat în totalitate, efec-
tuându-se ample lucrări de înfrumuseţare şi 
restaurare.

ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ ,,TOŢI 
PENTRU UNUL ŞI UNUL PENTRU 
TOŢI” LA SEMINARUL TEOLOGIC 

,,TEOCTIST PATRIARHUL”

Miercuri, 18 februarie, elevii claselor a XII-a, 
de la Seminarul Teologic ,,Teoctist Patriarhul” 
şi Liceul Teoretic ,,Nicoale Cartojan”, profil 
pedagogic, au susţinut activitatea extraşcolară 
,,Toţi pentru unul şi unul pentru toţi, îndrumaţi 
de doamna profesoară Mihaela Georgescu, 
de doamna profesoară Mihaela Ştefan şi 
de Părintele Arhid. Prof. George Sebastian 
Grigorescu.

Activitatea s-a desfăşurat prin jocuri de co-
operare, comunicare şi creativitate. Scopul jo-
curilor de cooperare este creşterea gradului de 
participare individuală, formarea capacităţii de 
rezolvare în colectiv a unor probleme. Ele pot 
servi la: îmbunătăţirea spiritului de echipă, 

asemenea, scenele sunt însoţite de pasaje bibli-
ce sau de cuvinte ale părintelui, ziditoare pentru 
toţi cei ce trec pragul acestei biserici.

SLUJIRE ARHIEREASCĂ ÎN 
BISERICA PAROHIEI TÂNTAVA, 

PROTOPOPIATUL BOLINTIN

Joi, 12 februarie când Biserica Ortodoxă îl 
sărbătoreşte pe Sfântul Meletie, Arhiepiscopul 
Antiohiei celei Mari, Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, înconjurat de 
un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în biserica Parohiei 
Tântava, Protopopiatul Bolintin. Din soborul de 

slujitori a făcut parte şi părintele Ierom. Petroniu 
Cobzaru, stareţul Chiliei "Sfântul Gheorghe” - 
Kapsala din Sfântul Munte Athos, dependentă 
canonic de Mănăstirea Pantocrator. La eveni-
ment au luat parte numeroşi credincioşi care 
s-au putut închina şi la părticele din moaştele 
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe şi ale Sfintei 
Muceniţe Ecaterina, aduse de la Catedrala 
Episcopală din Giurgiu. În cuvântul de învă-
ţătură rostit celor prezenţi, Chiriarhul nostru 
a vorbit despre activitatea teologică şi misio-
nară exemplară desfăşurată de Sfântul Ierarh 
Meletie, cel care a avut un rol determinant în 
explicarea dogmei Sfintei Treimi la Sinodul II 
Ecumenic de la Constantinopol din anul 381. 

După Sfânta Liturghie a fost săvârşită o 
slujbă de pomenire pentru ctitorii sfântului lo-
caş, trecuţi la cele veşnice.
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din partea Catedralei Episcopale şi a Primăriei 
Giurgiu.

Domnul Dirijor Daponte Augustin a 
mulţumit tuturor celor implicaţi în organiza-
rea acestui eveniment, exprimându-şi totodată 
recunoştinţa faţă de toţi membrii corurilor pe 
care le-a condus de-a lungul celor 60 de ani de 
activitate.

Domnul dirijor Daponte Augustin s-a 
născut în data de 9 septembrie 1923, în mun. 
Giurgiu, a absolvit Liceul Ion Maiorescu, în anul 
1942. Apoi, se înscrie la cursurile fără frecvenţă 
ale Facultăţii de Drept. Pasiunea pentru muzică 
a descoperit-o încă din tinereţe, la vârsta de 19 
ani, intră în corul „Cântarea Dunării”, înfiinţat 
în anul 1907. De-a lungul a opt ani de zile cât a 
fost component al corului „Cântarea Dunării”, 
domnul Daponte a deprins cântarea corală şi 
pentru calităţile cu care a fost înzestrat, dirijo-
rul din acea vreme, Anghel Bărbulescu, îl alege 
succesor. Astfel, Domnul Daponte a făcut par-
te din cor şi a dirijat între anii 1943 – 1973 la 
Cadedrala ,,Adormirea Maicii Domnului”. De la 
Catedrală, Corul „Cântarea Dunării” este mutat, 
mai întâi, la Biserica Sf. Treime – Smârda, iar 
apoi la Biserica ,,Buna Vestire”, unde a evoluat 
până în anul 2010, tot sub conducerea domnu-
lui Augustin Daponte.

DUMINICA LĂSATULUI SEC DE 
BRÂNZĂ (A IZGONIRII LUI ADAM 

DIN RAI) ÎN PAROHIA MIHĂILEŞTI I, 
PROTOPOPIATUL MIHĂILEŞTI

În Duminica Lăsatului sec de brânză (a 
Izgonirii lui Adam din Rai), Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, s-a aflat în 
mijlocul credincioşilor Parohiei Mihăileşti 
I, Protopopiatul Mihăileşti. Cu acest prilej, 
Întâistătătorul eparhiei noastre, înconjurat de 
un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în biserica parohială. 
Credincioşii prezenţi s-au putut închina şi la 
părticele din moaştele Sfântului Mare Mucenic 
Gheorghe şi ale Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, 
aduse de la Catedrala Episcopală din Giurgiu.

În cuvântul de învăţătură adresat celor pre-
zenţi, Preasfinţia Sa a vorbit despre pericopa 
evanghelică în care a fost prezentat un fragment 
din cuprinzătoarea „Predică de pe munte" rosti-
tă de Mântuitorul Hristos la începutul activităţii 
Sale de propovăduire. De asemenea, Preasfinţia 
Sa a evidenţiat şi importanţa spiritual–morală a 
postului, care înseamnă înstrăinarea de răutăţi, 
lepădarea mâniei, depărtarea de pofte, de cleve-
tiri, de minciună, de jurământ mincinos. Postul, 
care, alături de rugăciune, reprezintă temelia 
vieţii spirituale în Hristos, face parte din starea 

desfiinţarea barierelor şi stereotipurilor psiho-
logice, creşterea încrederii în sine a jucătorilor, 
creşterea tonusului şi condiţiei fizice şi mentale, 
creşterea solidarităţii şi responsabilităţii. Într-
un joc de colaborare, grupul de participanţi 
are de rezolvat o problemă, o sarcină sau 
temă. Aceasta se face cu ajutorul iniţiativei sau 
creativităţii unuia sau mai multor participanţi 
şi a comunicării. Rezolvarea sarcinilor impune 
jucătorilor să colaboreze, astfel încât chiar şi 
cea mai izolată persoană devine un component 
important al echipei. Activitatea practică de re-
zolvare a diverselor jocuri formează spiritul de 
echipă.

Jocurile de creativitate sau iniţiativă dez-
voltă gândirea logică şi creativă, sevesc la 
înţelegerea specificului acţiunii de conducere a 
oamenilor, în ce constă această activitate, şi la 
învăţarea capacităţii grupului de a face faţă di-
verselor sarcini comune. 

Nu în ultimul rând, un alt scop al întâlnirii 
elevilor a fost cel al bucuriei de a fi împreună şi 
a-şi împărtăşi unii altora reflectări ale propriilor 
vieţi prin intermediul jocurilor.

DOMNUL DIRIJOR DAPONTE 
AUGUSTIN A FOST OMAGIAT PENTRU 
ÎNTREAGA ACTIVITATE ÎN CATEDRALA 

EPISCOPALĂ ,,ADORMIREA MAICII 
DOMNULUI” DIN GIURGIU

Duminică, 22 februarie, cu binecuvântarea 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, după oficierea Sfintei Liturghii, a 
avut loc Festivitatea de omagiere a domnului 

dirijor Augustin Daponte 
pentru întreaga activitate. 

Evenimentul a debutat 
cu mesajul de bun venit, 
adresat celor prezenţi de că-
tre Părintele Paroh Marian 
Ciocănel, apoi Diac. Lucian 
Iacob a susţinut o alocuţiune 
în care a evidenţiat princi-
palele repere ale tradiţei co-
rale bisericeşti din Biserica 
Ortodoxă Română şi principalele realizări din 
cele 6 decenii de activitate ale domnului diri-
jor Daponte Augustin. În continuare, Părintele 
Lucian Manicatide a susţinut un cuvânt despre 
personalitatea Domnului Daponte Augustin, 
evidenţiind spiritul jertfelnic şi înaltul profesi-
onalism de care a dat dovadă domnia sa în în-
treaga activitate. Tot în cadrul evenimentului, 
Corul ,,Harfa Dunării”, condus de Domnul prof. 
dr. Gheorghe Niţescu, a susţinut un mic concert 
de muzică corală bisericească. 

La final, Domnului Daponte Augustin i-a 
fost oferită o Diplomă de Excenţă pentru me-
rite deosebite în activitatea cultural-artistică, 
din partea Primăriei Municipiului Giurgiu, par-
tener al acestui eveniment, dar şi alte premii 
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Drugănescu”, Almanahul bisericesc şi revista 
,,Familia Ortodoxă”.

Credincioşii prezenţi au primit icoane cu 
chipul Maicii Domnului cu Pruncul.

SLUJBA CANONULUI CEL 
MARE ÎN CATEDRALA 

EPISCOPALĂ DIN GIURGIU

În perioada 23 - 26 februarie, în biserici-
le din cuprinsul Episcopiei Giurgiului a fost 
săvârşită slujba Canonului Sfântului Andrei 
Criteanul, unită cu Pavecerniţa. 

Cu acest prilej, în prima zi a Postului Mare, 
în Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii 
Domnului" din Giurgiu slujba Canonului celui 
Mare a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, înconjurat de 
un sobor de preoţi şi diaconi.

La final, Preasfinţia Sa a rostit un cuvânt de 
învăţătură în care a vorbit despre semnificaţia 

duhovnicească a Canonului cel Mare, care re-
prezintă una dintre cele mai importante opere 
despre pocăinţă ale imnografiei creştine.

Canonul Sfântului Andrei Criteanul, a arătat 
Chiriarhul nostru, ne descoperă păcatul nu prin 
definiţii şi înşiruiri, ci printr-o adâncă meditaţie 
asupra istoriei biblice care este, cu adevărat, o 
istorie a păcatului, a pocăinţei şi a iertării.

Răspunsurile la strană au fost date de elevii 
Seminarului Teologic „Teoctist Patriarhul” din 
Giurgiu.

SLUJBĂ DE ÎNMORMÂNTARE ÎN 
BISERICA PAROHIEI CARTOJANI

Marţi, 24 februarie, Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, înconjurat de 
un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit sluj-
ba înmormântării domnului Antone Marin, 
tatăl Părintelui Antone Marian, preot slujitor 
la Parohia Cartojani. La slujba de înmormân-
tare, care a fost săvârşită în biserica „Sf. Mare 

de pocăinţă şi de sfinţire în care are loc mărturi-
sirea păcatelor şi împărtăşirea cu Sfintele Taine.

În continuare, ierarhul nostru a rostit rugă-
ciunea ce se citeşte la începutul Postului Mare şi 
la începutul fiecărui post, îndemnându-i pe cre-
dincioşii prezenţi să urmeze cuvintelor Sfântului 
Isaac Sirul, care spune: „Postul ocroteşte orice 
virtute. Este începutul luptei spirituale, cununa 
celor cumpătaţi, frumuseţea fecioriei şi sfinţeni-
ei, strălucirea cuminţeniei, începutul vieţii creş-
tine, mama rugăciunii, izvorul cuminţeniei. El 
învaţă liniştea şi este înaintemergătorul tuturor 
celorlalte fapte.”

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul 
Părinte Episcop Ambrozie a instalat ca preot pa-
roh al Parohiei pe părintele Gabriel Chirculeanu, 
consilier cultural al Episcopiei Giurgiului, urân-
du-i succes în această nouă ascultare. La rân-
dul său, noul paroh a mulţumit Chiriarhului 
său pentru încrederea acordată, mărturisind cu 
emoţie că este impresionat de oamenii de aici, 
de modul în care a fost primit şi a promis că va 
face tot ceea ce-i stă în putinţă pentru ca pre-
zenţa sa în această parohie să fie marcată de o 
activitate deosebită, cu beneficii şi realizări pen-
tru comunitate. De asemenea, ierarhul nostru a 
oferit noului preot paroh Liturghierul şi o cruce 
de binecuvântare, iar doamnei preotese Gina 
Chirculeanu, Preasfinţia Sa i-a oferit Almanahul 
bisericesc pe anul 2014 şi ultimul număr al re-
vistei „Familia Ortodoxă”. 

În continuare, Părintele Ţârdea Ioan 
Cristian, preot slujitor la Parohia Mihăileşti 
I, a primit din partea Chiriarhului nostru 
Almanahul bisericesc pe anul 2014 şi revista 
Familia Ortodoxă, iar pentru parohia Mihăileşti 
I, Preasfinţia Sa a oferit o icoană a Sfinţilor 
Martiri Brâncoveni.

Totodată, Preasfinţitul Părinte Ambrozie 
a acordat distincţia eparhială „Vrednicia 
Vlăsceană" domnului Mihai Dobre, prima-
rul oraşului Mihăileşti, pentru sprijinul acor-
dat bisericii parohiale. De asemenea, ierarhul 
nostru a mai oferit edilului oraşului Mihăileşti 
Monografia „Centrul Pastoral-Cultural Gavril 
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încărcătura duhovnicească, teologică şi biblică 
cuprinsă în textul Canonului, scoţând în eviden-
ţă ,,alternanţa a două planuri: sufletul păcătos 
care îşi plânge păcatele pentru că nu a urmat 
calea drepţilor, ci a urmat drumului larg al pă-
catului, şi persoanele care au dobândit starea de 
desăvârşire prin pocăinţa sinceră, prin asculta-
rea smerită şi prin lucrarea virtuţilor".

CONFERINTĂ ADMINISTRATIVĂ 
A PREOTILOR DIN 

PROTOPOPIATUL BOLINTIN

Joi, 26 februarie, cu binecuvântarea 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, în biserica Mănăstirii „Izvorul 
Tămăduirii”, din cadrul Centrul Cultural 
„Gavriil Drugănescu”, Protoieria Bolintin, a 
avut loc conferinţa administrativă lunară a 
preoţilor din protopopiat, având ca temă de 
dezbatere „Ora de religie şi noile reglementări 
ale Curţii Constituţionale a României din 12 

noiembrie 2014, cu privire la statutul ei în trun-
chiul comun. 

În deschiderea conferinţei Părintele 
Protoiereu Nicuşor Beldiman a dat citire ho-
tărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române nr. 933/24 februarie 2015, care preve-
de ca „la nivel de eparhie, protopopiat şi parohie 
să se intensifice demersurile pentru susţinerea 
rolului părinţilor în educaţia copiilor, prin de-
punerea cererilor de înscriere la ora de religie, 
iar prin întâlniri trimestriale, să se continue 
promovarea cooperării între profesorii de reli-
gie şi preoţi”.

Totodată, Părintele Protoiereu, le-a pre-
zentat şi oferit preoţilor protocolul de coopera-
re dintre Biserica şi Şcoală, aprobat de Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, evidenţiind 
importanţa sa covârşitoare pentru statutul orei 
de religie, prin proiecte comune şi activităţi 
concrete în parohie.

Tot cu această ocazie, în cadrul şedinţei s-a 
discutat despre organizarea şi constituirea fili-
alei Giurgiu a Asociaţiei Părinţi pentru Ora de 
Religie (APOR), urmând ca şi credincioşi din 
cuprinsul Protoieriei Bolintin, la îndrumarea 
preoţilor parohi, să se înscrie în rândul mem-
brilor asociaţiei.

Mucenic Gheorghe" din localitatea Cartojani, 
jud. Giurgiu, au participat numeroşi credin-
cioşi din Parohia Cartojani care au venit să fie 
alături de familia îndoliată. La finalul slujbei, 
Întâistătătorul eparhiei noastre a adresat un cu-
vânt de mângâiere în care a evocat personalita-
tea jertfelnică a Domnului Antone Marin, ce şi-a 
dedicat viaţa familiei sale şi semenilor. Model 
de soţ şi părinte creştin, a dat dovadă de o cre-
dinţă puternică şi de nădejdea trăirii veşnice în 
Împărăţia lui Dumnezeu.

Credincioşii prezenţi au primit icoane cu 
chipul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

ÎNTÂLNIREA PROFESORILOR DE 
RELIGIE DIN JUDEŢUL GIURGIU

Marţi, 24 februarie, a avut loc, cu binecu-
vântarea Preasfinţitului Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, o întâlnire a profesorilor 
de religie din judeţul Giurgiu. Scopul întâlnirii 
a fost informarea dascălilor cu privire la noile 
reglementări ce ţin de ora de religie. În urma 
deciziei Curţii Constituţionale a României din 

12 noiembrie 2014, elevii care doresc să studi-
eze Religia trebuie să depună o cerere. Statutul 
orei de religie nu s-a schimbat, singura modifi-
care ţine de modul în care se face înscrierea la 
ora de religie. În prezent, părinţii respectiv tu-
torii legali ai elevilor minori care care doresc ca 
fiul/fiica lor să frecventeze ora de religie trebuie 
să depună o cerere tip care trebuie completată 
până la data de 6 martie 2015, aceeaşi cerere 
tip va fi completată şi de elevii majori care do-
resc să participe la ora de religie. Potrivit CCR, 
Disciplina Religie face în continuare parte din 
trunchiul comun.

La întâlnirea cu profesorii de religie au 
fost prezenţi Părintele Protos. Teodor Şerban, 
Secretar Eparhial al Episcopiei Giurgiului, 
Părintele Tudor Georgian, Consilier învăţământ 
şi activităţi cu tineretul, Pr. Popa Edmond, 
Directorul Seminarului „Teoctist Patriarhul” din 
Giurgiu, Pr. Sabin Mâţ, Protoiereul Protoieriei 
Giurgiu şi Pr. Daniel Necula, inspector de speci-
alitate la disciplina Religie.

Discuţiile au mai vizat înfiinţarea unei fi-
liale a Asociaţiaei APOR în judeţul Giurgiu, 
semnarea protocolului între şcoli şi parohii, 
aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, activităţile educative de pe parcursul 
semestrului al II-lea şi invitaţia de a participa la 
Concursul Naţional „Educaţia religioasă – tra-
diţie şi actualitate”.

SLUJBA CANONULUI MARE ÎN 
BISERICA PAROHIEI GHIONEA, 

PROTOIERIA BOLINTIN

Miercuri, 25 februarie, în cea de-a treia zi 
a Postului Mare, slujba Canonului a fost săvâr-
şită în biserica Parohiei Ghionea, de părintele 
Protoiereu Beldiman Nicuşor, alături de părin-
tele . Secretar Pisculungeanu Florian, părintele 
Paroh Niţă Ionuţ, parohul bisericii, spre bucu-
ria duhovnicească a numeroşilor credincioşi, ce 
au luat parte la acest înălţător canon liturgic. 

În cuvântul de învăţătură rostit la sfâr-
şitul slujbei, părintele protoiereu a subliniat 
importanţa postului, necesitatea lui, dar şi fo-
losul sufletesc al acestuia. Totodată, a relatat 
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SLUJBĂ DE ÎNMORMÂNTARE ÎN 
BISERICA PAROHIEI VEDEA

Vineri, 27 februarie, în biserica Parohiei 
Vedea, Preasfinţitul Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, înconjurat de un sobor 
de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba de în-
mormântare a domnului Tudor Mustăţea, ta-
tăl domnului Vasile Mustăţea, preşedintele 
Consiliului Judeţean Giurgiu. La slujba de în-
mormântare, care a fost oficiată în biserica „Sf. 
Mc. Pantelimon" din localitatea Vedea, jud. 
Giurgiu, au participat numeroşi credincioşi din 
Parohia Vedea care au venit să fie alături de fa-
milia îndoliată. La finalul slujbei, Întâistătătorul 
eparhiei noastre a adresat un cuvânt de mângâ-
iere în care a vorbit despre viaţa pământească a 
domnului Tudor Mustăţea. Om bun şi modest, 
având simţul datoriei şi al muncii cinstite, şi-a 
dedicat întreaga viaţă familiei şi semenilor. Cu o 
purtare exemplară şi iubit de cei din jurul său, a 
fost personificarea hărniciei şi a dărniciei, dând 
dovadă de credinţă puternică în mila şi ajutorul 
lui Dumnezeu.

TAINA SFÂNTULUI MASLU ÎN 
PAROHIA BOLINTIN DEAL I

Vineri, 27 februarie 2015, cu binecuvânta-
rea Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, în biserica Parohiei Bolintin Deal I a 
fost săvârşită Taina Sfântului Maslu, urmată de 
citirea Moliftelor Sfântului Vasile cel Mare şi ale 
Sfântului Ioan Gură de Aur.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de 
Părintele Paroh Pisculungeanu Florian, care a 
vorbit numeroşilor credincioşi prezenţi despre 
„Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăsti-
rii azi" şi „Anul comemorativ al Sfântului Ioan 
Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din 
eparhii", despre importanţa Tainei Spovedaniii 
şi a Sfintei Euharistii. De asemenea, părin-
tele Paroh Pisculungeanu Florian, secretarul 
Protoieriei Bolintin, a mulţumit atât preoţilor 
împreună slujitori, cât şi credincioşilor pentru 
bucuria participarii la această Sfântă Taină, 
dându-le sfat celor prezenţi să participe activ 
la slujbele Sfintei Biserici, mai ales în perioada 
Sfântului Post al Paştilor.

CANONUL CEL MARE IN 
PAROHIA BOLINTIN DEAL I, 
PROTOPOPIATUL BOLINTIN

În cea de-a patra zi a Canonului Sfântului 
Andrei Criteanul, cu binecuvântarea 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului s-a săvârşit slujba Canonului cel 
Mare urmat de Pavecerniţa Mare, de un sobor 
de preoţi, în biserica parohiei Bolintin Deal I, 
Protoieria Bolintin.

La final, părintele Niţă Ionut, de la Parohia 
Ghionea, a rostit un frumos cuvânt de învăţă-
tură, adresat numeroşilor credincioşi adunaţi 
într-un cuget ca şi în primele seri la această 
deosebită şi profundă slujbă, pentru a medita 
şi gusta din pocăinţa şi smerenia ce o insuflă 
versurile aşternute în scris de Sfântul Andrei 
Criteanul, care au fost aşezate cu o măiestrie 
unică, împletind marile teme biblice – Adam şi 
Eva, Raiul şi căderea în păcat, Noe şi Potopul, 
David, Pământul făgăduinţei şi, în cele din 
urma, Hristos şi Biserica – cu mărturisirea pă-
catelor şi cu pocăinţa.  Călătoria Postului Mare 
începe cu o reîntoarcere la „punctul de plecare”, 
lumea Creaţiei, Căderii şi Răscumpărării, o lume 
în care toate lucrurile vorbesc de Dumnezeu şi 
reflecta slava Sa, în care toate întâmplările sunt 
îndreptate spre Dumnezeu, în care omul găseşte 

adevărata dimensiune a vieţii sale şi, având te-
melia în aceasta, face pocainţă”.

A PATRA ZI A CANONULUI MARE 
LA MĂNĂSTIREA COMANA

Joi, 26 februarie, în biserica Mănăstirii 
Comana, Slujba Canonului Sfântului Andrei 
Criteanul a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului. 

La final, Preasfinţitul Părinte Ambrozie a 
rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit 
despre rolul duhovnicesc pe care îl are Canonul 
Sfântului Andrei Criteanul. Fiind un imn de 
pocăinţă, în cadrul său credinciosul este che-
mat să-şi îndrepte viaţa spirituală pe drumul 
lui Hristos spre Golgota şi spre Înviere, drum 
care reprezintă destinul umanităţii. Pocăinţa, a 
mai arătat Preasfinţia Sa, face să renască în noi 
credinţa, ne sporeşte dragostea de Dumnezeu şi 
de aproapele şi ne face să trăim împăcaţi cu noi 
înşine şi cu semenii noştri. Prin această stare de 

pocăinţă, credinciosul se luminează, se sfinţeş-
te, se ridică la Dumnezeu, iar Dumnezeu coboa-
ră în sufletul său, stabilind o legătură de dragos-
te cu El. Dumnezeu nu-şi impune iubirea, ci ne 
cheamă la iubire. Această invitaţie nu va putea 
fi, însă, onorată de un suflet ce se simte mul-
ţumit în starea de păcătoşenie, făcându-şi din 
iubirea egoistă scopul fundamental în viaţă, ci 
în starea de pocăinţă pe care Canonul Sfântului 
Andrei Criteanul ne-o descoperă, a încheiat ie-
rarhul nostru.
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Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Sibiului, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, 
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, 
Preasfinţitul Părinte Antonie de Orhei, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului, Preasfinţitul 
Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar 
al Arhiepiscopiei Râmnicului, Preasfinţitul 
Părinte Ioachim Băcăuanul, Arhiepiscop 
ales al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului 
şi Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul, 
Episcop-vicar al Episcopiei Maramureşului şi 
Sătmarului.

La intrarea în biserică, soborul de sluji-
tori a fost întâmpinat de un grup de copii din 
Mănăstirea Caşin, judeţul Bacău îmbrăcaţi în 
port popular, însoţiţi de părintele paroh din 
Mănăstirea Caşin, Ioan Bârgăoanu.

Episcopul este sprijin al patriei, podoabă a 
Bisericilor

După citirea pericopei evanghelice, 
Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan a rostit un cu-
vânt de învăţătură în care a evidenţiat calităţile 
pe care trebuie să le aibă un episcop şi care este 
lucrarea acestuia.

„Episcopul este străjer sau păzitor al acelora 
care se găsesc la dumnezeiasca adunare, adică 
în Biserică. După cuvântul Sfântului Vasile cel 
Mare episcopul este sprijin al patriei, podoabă 
a Bisericilor, stâlp şi temelie a adevărului, întă-
rirea credinţei în Hristos, siguranţa casnicilor 
săi, neînfrânt de vrăjmaşi, păzitor al datinilor 
străbune, duşman al inovaţiilor. Nu vezi cu câte 
trebuie să fie înzestrat episcopul? se întreabă 
Sfântul Ioan Gură de Aur: Să fie povăţuitor, răb-
dător, să păstreze cu statornicie cuvintele cre-
dinţei, după cum a fost învăţat. Autoritatea epi-
scopului rezidă în faptul că el trece cu vederea 
pe ale sale şi se îngrijeşte de problemele celor pe 
care îi conduce. Durerile, suferinţa, încercările 
preoţilor şi credincioşilor din Eparhia încredin-
ţată sunt pâinea cea de toate zilele a episcopu-
lui”, a arătat IPS Mitropolit Teofan.

Totodată, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Mitropolit Teofan a vorbit despre importanţa 
slujirii arhiereşti. 

”Lucrarea arhiereului este manifesta-
rea văzută a mâinii lui Hristos, a cuvântului 
lui Hristos, a sfinţirii, a iertării, a păstoririi 
Domnului Hristos. (...) Fiind mâna văzută a 

mâinii nevăzute, dar prezente a lui Hristos, fi-
ind gura văzută a gurii nevăzute, dar prezente 
a lui Hristos, arhiereul, după mărturia Sfinţilor 
Părinţi, este chipul lui Hristos. Continuând 
lucrarea mântuitoare a Domnului Hristos, a 
Sfinţilor Apostoli şi a arhiereilor dinaintea 
lui, episcopul învaţă şi povăţuieşte poporul lui 
Dumnezeu, slujeşte cuvântul Adevărului, se 
războieşte cu rătăcirile şi ereziile, se îngrijeşte 
de unitatea Trupului lui Hristos, sfinţeşte popo-
rul lui Dumnezeu, …. cu harul Sfintelor Taine, 
îi instruieşte pe păstori şi se preocupă de asigu-
rarea corpului misionar al Bisericii”, a precizat 
IPS Mitropolit Teofan, în cuvântul său.

Întronizarea noului Arhiepiscop al 
Romanului şi Bacăului

După Sfânta Liturghie, a urmat ceremonia 
de întronizare a Înaltpreasfinţitului Părinte 
Ioachim.

Preasfinţitul Părinte Corneliu, Episcopul 
Huşilor a citit Gramata Mitropolitană, după care 
a urmat înmânarea mantiei arhiepiscopale nou-
lui Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului, apoi 
crucea şi engolpionul şi cârja arhiepiscopală.

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim Giosanul 
a fost întronizat duminică, 4 ianuarie 2015, în 
demnitatea de Arhiepiscop al Romanului şi 
Bacăului. Evenimentul a avut loc după săvâr-
şirea Sfintei Liturghii în Catedrala arhiepisco-
pală Sfânta Cuvioasă Parascheva din Roman. 
Însemnele arhiepiscopale au fost înmâna-
te de către Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, 
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. La eve-
niment a luat parte şi Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului.

Sfântă Liturghie arhierească
Aşa cum este tradiţia şi rânduiala Bisericii 

Ortodoxe, momentul întronizării a fost precedat 
de Dumnezeiasca Liturghie săvârşită de către 
Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul 
Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. 

Din soborul slujitor au făcut parte: 
Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Arhiepiscopul 
Chişinăului şi Mitropolitul Basarabiei 

şi Exarh al Plaiurilor, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, 
Înalpreasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul 
Sucevei, Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi 
Vrancei, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, 
Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfinţitul 
Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor, 
Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul 
Oradiei, Preasfinţitul Părinte Nicodim, 
Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul 
Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, 
Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, 
Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei 
şi Hunedoarei, Preasfinţitul Părinte Timotei 
Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Bucureştilor, Preasfinţitul Părinte Calinic 
Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Iaşilor, Preasfinţitul Părinte Andrei 

ÎNTRONIZAREA NOULUI ARHIEPISCOP AL ROMANULUI ŞI BACĂULUI
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Apoi, Preasfinţitul Părinte Timotei 
Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Bucureştilor a înmânat din partea Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel un set de vase liturgice. 

"Oferim acest set de Sfinte Vase, cu binecu-
vântare şi dragoste în Hristos, Preasfinţitului 
Părinte Episcop Ioachim, în ziua întronizării 
sale ca arhiepiscop", a transmis Preasfinţia Sa.

După înmânarea cadoului a urmat un cu-
vânt din partea centrului eparhial şi al preoţilor 
din arhiepiscopie, citit de părintele Alexandru 
Zamfir, consilier administrativ bisericesc 
eparhial.

"Alegerea Înaltpreasfinţiei Voastre în sca-
unul arhiereasc de la Roman este darul pentru 
care îi mulţumim lui Dumnezeu în anul 2015, 
(...) este sărbătoarea noastră, a tuturor, un nou 
început pentru această de Dumnezeu păzită 
eparhie”, a spus părintele Alexandru Zamfir.

La finalul ceremoniei de întronizare, 
Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim a rostit un 
cuvânt cu ocazia întronizării în care a vorbit 
despre misiunea pe care o are şi despre proiec-
tele pe care le-a început în calitate de episcop-
vicar al acestei eparhii şi pe care le va continua.

„Sunt conştient şi de faptul că, în contextul 
european şi mondial actual, misiunea Bisericii 
este dificilă, ea trebuind să răspundă şi să 

soluţioneze problematici fără precedent în isto-
ria sa bimilenară. Circulaţia valorilor, migraţia 
forţei de muncă în căutarea unei vieţi cât mai 
bune, interferenţa culturală, etnică şi religioasă, 
accesul la un volum foarte mare de informaţie 
şi puterea de înţelegere a generaţiilor de tineri, 
contextul pluralist şi noul mod de înţelegere a 
coabitării interumane ne descoperă o lume poa-
te nu nouă, dar în orice caz într-o continuă că-
utare de sine şi continuă schimbare. Astfel, în 
acest peisaj eterogen, Biserica, prin ierarhii săi, 
este necesar să găsească o cale, cea mai potrivi-
tă, pentru a face accesibil şi inteligibil cuvântul 
Evangheliei care să răspundă acestei căutări şi 
să hrănească sufletul, mintea şi inima acestui 
Om contemporan care pare prizonierul unei 
lumi din ce în ce mai abandonate virtualului”, a 
arătat IPS Ioachim.

De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa a mulţu-
mit Patriarhului României pentru încrederea şi 
sprijinul acordat de-a lungul timpului, precum 
şi IPS Teofan şi celorlalţi ierarhi ai Sfântului 
Sinod şi clerului şi credincioşilor păstoriţi.

La eveniment au participat sute de 
credincioşi,stareţii şi stareţele din arhiepisco-
pie, precum şi reprezentanţi ai altor culte şi au-
torităţi locale şi centrale.

ÎNTRONIZAREA NOULUI EPISCOP AL 
COVASNEI ŞI HARGHITEI

Preasfinţitul Părinte Andrei Moldovan a 
fost întronizat duminică, 15 februarie 2015, în 
demnitatea de Episcop al Covasnei şi Harghitei. 
Evenimentul a avut loc după săvârşirea Sfintei 
Liturghii în Catedrala Episcopală din Miercurea 
Ciuc. La întronizarea noului Episcop al Covasnei 
şi Harghitei luat parte şi Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului.

Ceremonia de întronizare a avut loc în ziua 
de 15 februarie, după Sfânta Liturghie arhie-
rească şi în prezenţa reprezentanţilor autorită-
ţilor centrale şi judeţene, a consilierilor epar-
hiali şi a protopopilor, a numeroşi preoţi din 
Episcopia Covasnei şi Harghitei, dar şi a multor 

preoţi şi credincioşi din Arhiepiscopia Sibiului, 
veniţi să-l felicite pe PS Episcop Andrei, cel care 
a fost vreme de şapte ani Episcop-vicar pe lângă 
istoricul scaun şagunian.

Soborul de arhierei care a liturghisit în 
Catedrala episcopală din Miercurea Ciuc a 
fost format din Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, 
Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfinţitul 
Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi 
Sălajului, Înaltpreasfinţitul Irineu, Mitropolitul 
Olteniei, Înaltpreasfinţitul Teodosie, 
Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfinţitul 
Irineu, Arhiepiscopul de Alba Iulia, 
Înaltpreasfinţitul Ioachim, Arhiepiscopul 
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care oriunde au slujit, ca purtători de har, au 
devenit modele de viaţă pentru păstoriţii lor. 
Preacucernicului cler, dedicate sfintei misi-
uni, trudind cu timp şi fără timp în aria Sfintei 
Biserici, aduc binecuvântarea şi susţinerea mea. 
Cinstesc şi respect preoţii care sunt inspiraţi de 
idealurile misionare şi mă înclin în faţa lucrării 
nezgomotoase şi de multe ori neştiute şi necu-
noscute, a spus Părintele Episcop.

Nu în cele din urmă, consilierul admi-
nistrativ-bisericesc al Episcopiei Covasnei şi 

Harghitei, Teodor Bijec a citit cuvântul de bun-
venit din partea administraţiei eparhiale şi a 
tuturor clericilor şi credincioşilor din Episcopia 
Covasnei şi Harghitei.

La final, noul episcop întronizat a fost pre-
zentat mulţimilor de credincioşi pe treptele din 
faţa Catedralei episcopale, iar cei prezenţi au 
primit binecuvântarea celui care le este de acum 
înainte arhiereu şi păstor de suflete.

Romanului şi Bacăului, Înaltpreasfinţitul 
Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, 
Preasfinţitul Corneliu, Episcopul Huşilor, 
Preasfinţitul Sofronie, Episcopul Oradiei, 
Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului 
şi Strehaiei, Preasfinţitul Andrei, Episcopul 
ales al Covasnei şi Harghitei, Preasfinţitul 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, Preasfinţitul 
Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfinţitul Siluan 
al Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei, 
Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop-
vicar patriarhal, Preasfinţitul Paisie Lugojanul, 
Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, 
Preasfinţitul Ioan Casian de Vicina, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor 
două Americi, Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, 
Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi 
Sătmarului.

După Sfânta Liturghie, PS Visarion, 
Episcopul Tulcii a citit gramata mitropolitană de 
întronizare a episcopului ales pentru Covasna şi 
Harghita, iar mai apoi, IPS Mitropolit Laurenţiu 
a oficiat ceremonia prin care PS Episcop Andrei 
a primit însemnele episcopale şi a fost aşezat în 
scaunul arhieresc din Catedrala episcopală. 

“Cinstesc preoţii inspiraţi de idealuri 
misionare”

IPS Mitropolit Laurenţiu a subliniat în cu-
vântul de binecuvântare de la acest moment 
chemarea misionară a noului episcop din 
Covasna şi Harghita.

“Am considerat că ucenicul 
Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Ioan, 
care a lucrat timp de şapte ani la noi ca Episcop-
vicar, împlinindu-şi întru toate îndatoririle sale, 
este destul de matur, de responsabil şi învred-
nicit de Dumnezeu să conducă această eparhie 
deosebită, misionară”, a spus IPS Mitropolit 
Laurenţiu.

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a fost ci-
tit de Preasfinţitul Varlaam, Episcop-vicar pa-
triarhal. Au urmat mesajele de felicitare şi de 
încurajare din partea IPS Mitropolit Andrei, din 
partea preşedintelui României, Klaus Werner 
Johannis, transmis prin consilierul prezidenţi-
al Sergiu Nistor, din partea secretarului de stat 
pentru culte, Victor Opaschi, care a transmis şi 
mesajelul premierului Victor Ponta, iar în cele 
din urmă, PS Episcop Andrei a rostit cuvântul 
de binecuvântare şi de mulţumire.

“În aceste moment îmi îndrept gândul că-
tre slujitorii Sfintelor Altare, străjerii credin-
ţei şi apărătorii idealurilor duhovniceşti, cei 

NOUĂ APARIŢIE EDITORIALĂ LA 
EDITURA EPISCOPIEI GIURGIULUI

La Editura Episcopiei Giurgiului, cu bi-
necuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop 
Ambrozie, a văzut lumina tiparului teza de 
doctorat ,,Începuturile organizării superioare 
a Mitropoliei Ţării Româneşti – secolele XIV 
- XV”, care îl are ca autor pe Părintele Protos. 
Teodor Şerban, stareţul Mănăstirii ,,Sfântul 
Ioan Rusul” din localitatea Slobozia de Giurgiu 
şi Secretar Eparhial al Episcopiei Giurgiului. 
Lucrarea analizează organizarea bisericească 
a Ţării Româneşti, evocând evenimentul din 
anul 1359, când are loc mutarea Mitropolitului 
Iachint de la Vicina la Curtea de Argeş. Pe lân-
gă analizele pătrunzătoare ale datelor istori-
ce, autorul prilejuieşte rediscutarea vechimii 
Mitropoliei Ungro-Vlahiei cu toate implicaţiile 
sale canonice, sociale şi istorice, dar şi relaţia pe 
care această mitropolie o are cu Patriarhia din 
Constantinopol şi cu celelalte Biserici Ortodoxe.
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a Parohiei „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din mun. 
Giurgiu şi a rostit un cuvânt de învăţătură.

Duminică, 11 ianuarie - A săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în biserica Schitului "Sf. 
Ier. Nicolae" din mun. Giurgiu şi a rostit un cu-
vânt de învăţătură.

Luni, 12 ianuarie - A prezidat şedinţa de 
lucru a permanenţei consiliului eparhial.

Marţi, 13 ianuarie - A avut program ad-
ministrativ şi a rezolvat o serie de probleme ad-
ministrative împreună cu preacucernicii părinţi 
consilieri.

Miercuri, 14 ianuarie - A primit în audi-
enţă preoţi şi credincioşi din eparhie.

Joi, 15 ianuarie - A participat la mani-
festările culturale organizate de Seminarul 
Teologic "Teoctist Patriarhul", cu prilejul împli-
nirii a 165 de ani de la naşterea poetului Mihai 
Eminescu.

Vineri, 16 ianuarie - A efectuat  vizite 
pastorale în cuprinsul Protopopiatului Bolintin.

Duminică, 18 ianuarie - A săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în biserica Parohiei 
Dobreni, Protopopiatul Herăşti şi a rostit cu-
vânt de învăţătură. seara a efectuat o vizită pas-
totrală la Mănăstirea Comana. 

Luni, 19 ianuarie - A avut program ad-
ministrativ şi a rezolvat o serie de probleme ad-
ministrative împreună cu preacucernicii părinţi 
consilieri.

Marţi, 20 ianuarie - A primit în audienţă 
preoţi şi credincioşi din eparhie.

Miercuri, 21 ianuarie - A efectuat  vi-
zite pastorale în cuprinsul Protopopiatului 
Mihăileşti.

Vineri, 23 ianuarie - A participat la ma-
nifestările culturale organizate de Seminarul 
Teologic "Teoctist Patriarhul", cu prilejul îm-
plinirii a 156 de ani de la Unirea Principatelor 
Române, Moldova şi Ţara Românească.

Duminică, 4 ianuarie - A luat par-
te la Sfânta Liturghie săvârşită în Catedrala 
Arhiepiscopală din Bacău, cu prilejul întroni-
zării Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, în 
demnitatea de Arhiepiscop al Romanului şi 
Bacăului.

Marţi, 6 ianuarie - În ziua Praznicului 
Botezului Domnului, a săvârşit Sfânta Liturghie 
Arhierească în Catedrala Episcopală din Giurgiu 
şi a rostit un cuvânt de învăţătură. După Sfânta 
Liturghie, a săvârşit şi slujba de sfinţire a 
Aghiesmei Mari.

Miercuri, 7 ianuarie - A săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în paraclisul noii biserici 

AGENDA DE LUCRU A PREASFINŢITULUI PĂRINTE 
AMBROZIE, EPISCOPUL GIURGIULUI

LUNILE IANUARIE - FEBRUARIE 2015
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Sâmbătă, 7 februarie - A prezidat lucră-

rile Şedinţei Adunării Eparhiale a Episcopiei 

Giurgiului.

Duminică, 8 februarie - A săvârşit Sfânta 

Liturghie Arhierească în Catedrala Episcopală 

din Giurgiu şi a rostit un cuvânt de învăţătură.

Luni, 9 februarie - A avut program ad-

ministrativ şi a rezolvat o serie de probleme ad-

ministrative împreună cu preacucernicii părinţi 

consilieri.

Sâmbătă,  24 ianuarie - A săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în biserica „Sf. Ioan 
Rusul şi Sf. Cuv. Xenia" din localitatea Comana, 
Protopopiatul Herăşti şi a rostit un cuvânt de 
învăţătură.

Duminică, 25 ianuarie - A săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în biserica Mănăstirii 
Comana şi a rostit un cuvânt de învăţătură.

Luni, 26 ianuarie - A prezidat şedinţa de 
lucru a permanenţei consiliului eparhial.

Marţi, 27 ianuarie - A avut program ad-
ministrativ şi a rezolvat o serie de probleme ad-
ministrative împreună cu preacucernicii părinţi 
consilieri.

Miercuri, 28 ianuarie - A primit în audi-
enţă preoţi şi credincioşi din eparhie.

Joi, 29 ianuarie - A efectuat o vizită 
pastorală ala Centru pastoral-cultural "Gavril 
Drugănescu".

Vineri, 30 ianuarie - La invitaţia 
Preasfinţitului Părinte Galaction, Episcopul 
Alexandriei şi Teleormanului, a partcicipat la 
manifestările religioase prilejuite de hramul  

Catedralei "Sfinţii Trei Ierarhi" din oraşul 
Videle.

Duminică, 1 februarie - A săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în Catedrala Episcopală 
din Giurgiu şi a rostit cuvânt de învăţătură.

Luni, 2 februarie - A săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în noua biserică a Parohiei 
Colibaşi, Protopopiatul Herăşti şi a rostit un cu-
vânt de învăţătură.

Marţi, 3 februarie - A primit vizita 
Înalpreasfinţitului Părinte Naum, Mitropolitul 
de Ruse şi a Înaltpreasfinţitului Părinte 
Dometian, Mitropolitul Vidinului..

Miercuri, 4 februarie - A participat în 
Sala de conferinţe a Centrului Naţional pentru 
formarea continuă “Dumitru Stăniloae” din 
Bucureşti la Şedinţa anuală de lucru a Adunării 
Naţionale Bisericeşti, prezidată de Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel.

În zilele de 5 şi 6 februarie - A parti-
cipat în Reşedinţa Patriarhală la Şedinţa de lu-
cru a Sfântului Sinod, prezidată de Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel.
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administrative împreună cu Preacucernicii pă-
rinţi consilieri.

Joi, 19 februarie - A efectuat vizite pasto-
rale în Protopopiatul Giurgiu.

Vineri, 20 februarie - A efectuat o vizită 
pastorală la Schitul Strâmbu-Găiseni.

Duminică, 22 februarie - A săvârşit 
Sfânta Liturghie Arhierească în biserica Parohiei 
Mihăileşti I şi a rostit un cuvânt de învăţătură. 
Cu acest prilej, l-a instala în funcţia de preot 
paroh pe părintele Gabriel Chirculeanu şi a ofe-
rit distincţia eparhială "Vrednicia Vlăsceană" 
domnului Mihai Dobre, Primarul oraşului 
Mihăileşti. seara a efectuat o vizită pastorală la 
Mănăstirea Comana.

Luni, 23 februarie - A săvârşit Slujba 
Canonului cel Mare în Catedrala Episcopală din 
Giurgiu şi a rostit un cuvânt de învăţătură.

Marţi, 24 februarie - În biserica parohi-
ei Cartojani, a săvârşit slujba de înmormânta-
re a domnului Antone Marin, tatăl Părintelui 
Antone Marian, şi a rostit un cuvânt de mângă-
iere pentru familia îndoliată. 

Miercuri, 25 februarie - A săvârşit Slujba 
Canonului cel Mare în Catedrala Episcopală din 
Giurgiu şi a rostit un cuvânt de învăţătură.

Joi, 26 februarie - A săvârşit Slujba 
Canonului cel Mare în biserica Mănăstirii 
Comana şi a rostit un cuvânt de învăţătură.

Vineri, 27 februarie - În biserica 
Parohiei Vedea, a săvârşit slujba de înmormân-
tare a domnului Tudor Mustăţea, tatăl dom-
nului Vasile Mustăţea, preşedintele Consiliului 
Judeţean Giurgiu, şi a rostit un cuvânt de mân-
găiere pentru familia îndoliată. 

Marţi, 10 februarie - A săvârşit Sfânta 

Liturghie Arhierească în biserica parohiei 

"Sf. Mc. Haralambie" şi a rostit un cuvânt de 

învăţătură.

Miercuri, 11 februarie - A primit vi-
zita Înalpreasfinţitului Părinte Nicolae 
Arhiepiscopul celor două Americi.

Joi, 12 februarie - A săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în biserica parohiei 
Tântava, Protopopiatul Bolintin, şi a rostit un 
cuvânt de învăţătură.

Vineri, 13 februarie - A avut program ad-
ministrativ şi a rezolvat o serie de probleme ad-
ministrative împreună cu Preacucernicii părinţi 
consilieri.

Duminică, 15 februarie - A partici-
pat la Sfânta Liturghie Arhierească săvârşită 
în Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, 
cu prilejul  întronizării Preasfinţitului Părinte 
Andrei Moldovan în demnitatea de  Episcop al 
Covasnei şi Harghitei.

Luni, 16 februarie - A prezidat şedinţa de 
lucru a permanenţei Consiliului Eparhial.

Marţi, 17 februarie - A primit în audienţă 
preoţi şi credincioşi din eparhie.

Miercuri, 18 februarie - A avut program 
administrativ şi a rezolvat o serie de probleme 
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