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Îndurerat de trecerea 
în neființă a ultimului re-
ge al României, Preaferi-
citul Părinte Daniel, Pa-
triarhul Bisericii Ortodo-
xe Române, a transmis un 
mesaj de condoleanțe fa-
miliei Regale. Prezentăm 
și noi, în cele ce urmea-
ză, mesajul integral al Pa-
triarhului, adresat după 
moartea fostului monarh, 
pe care Întâistătătorul Bi-
sericii Ortodoxe Române îl 
consideră un exemplu de 
curaj, înțelepciune și de-
votament în slujirea patri-
ei și a neamului.

“Am aflat cu tristețe 
despre trecerea din 
aceas  tă viață a Majestății 
Sale Regele Mihai I al Ro-
mâniei, veste care a îndo-
liat și îndurerat pe toți ro-
mânii din țară și străină-
tate. Personalitate remar-

cabilă în plan național și 
internațional, Regele Mi-
hai I al României rămâ-
ne în istorie ca simbol al 
unității și demnității po-
porului român de pretu-
tindeni și exemplu de cu-
raj, înțelepciune și devo-
tament în slujirea patriei 
și a neamului românesc în 
vremurile dificile din tim-
pul celui de-al Doilea Răz-
boi Mondial și în perioa-
da de început a regimu-
lui comunist din Româ-
nia. De-a lungul întregii 
sale vieți în care a repre-
zentat cu demnitate po-
porul român, Majestatea 
Sa a fost un susținător 
permanent al Bisericii Or-
todoxe Române, partici-
pând adesea la slujbele 
din Catedrala Patriarhală, 
precum și la sfințirea Ca-
tedralei mitropolitane din 
Timișoara, în anul 1946, 
împreună cu Patriarhul Ni-
codim. În aceste momen-
te de întristare, în numele 
Sfântului Sinod, al clerului 
și credincioșilor Bisericii 
Ortodoxe Române, adre-
săm sincere condoleanțe 
Casei Regale a României 
și ne rugăm Mântuitoru-
lui nostru Iisus Hristos să 
așeze sufletul Majestății 
Sale Regele Mihai I al Ro-
mâniei în lumina, pacea 
și iubirea Preasfintei Tre-
imi și să dăruiască alina-
re sufletească tuturor ce-
lor îndurerați de trece-
rea sa din această viață. 

În toate bisericile din Pa-
triarhia Română se vor 
înălța rugăciuni pentru 
odihna sufletului Regelui 
Mihai. Veșnica lui pome-
nire din neam în neam! 
Cu părintești condoleanțe 
și binecuvântare pentru 
membrii Casei Regale și 
pentru toți cei îndoliați”, a 
spus Preafericitul Părinte 
Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, în me-
sajul adresat familiei Re-
gale. 

Sicriul cu trupul 
neînsuflețit al 
Regelui Mihai 
ajunge în țară 
miercuri

Regele va fi înhumat 
sâmbătă, 16 decembrie, în 
noua Catedrală din Curtea 
de Argeș. Ceremonialul re-
ligios va fi oficiat în Ca-
tedrala Patriarhală. Iată, 
programul complet al fu-
neraliilor dat publicității de 
Casa Regală a României!

Sicriul cu trupul neîn-
suflețit al Majestății Sa-
le va ajunge miercuri, 13 
decembrie, la ora 11:00 
pe Aeroportul Otopeni, 
de unde va fi transportat 
la Castelul Peleș. Sicriul va 

fi așezat în Holul de Onoa-
re al Castelului Peleș, unde 
oficialitățile vor transmite 
condoleanțe după un pro-
gram prestabilit pe baza 
listelor comunicate în pre-
alabil Protocolului Regal. 
Publicul nu va avea acces 
pe durata șederii sicriu-
lui la Domeniul Regal Si-
naia. Miercuri, 13 decem-
brie, la ora 18:00, trupul 
neînsuflețit al Majestății 
Sale va fi transportat de 
la Castelul Peleș în Sa-
la Tronului din Palatul Re-
gal (Calea Victoriei, nr. 49-
53), unde va ajunge la ora 
20:30. Ceremonia va avea 
caracter privat.

Înmormântarea va 
avea loc pe 16 decem-
brie, în Noua Catedrală de 
la Curtea de Argeș. Iată 
programul funeraliilor!

Cei care doresc  să-i 
aducă un ultim omagiu 
Regelui Mihai o pot face 
în următoarele zile, mer-
gând la Domeniul Regal 
din Capitală. Vor putea 
fi depuse flori la catafal-
cul Majestății Sale, la Sa-
la Tronului de la Palatul 
Regal din București, după 
următorul program:

 Miercuri, 13 de-
cembrie, între orele 21:00 
– 24:00;

 Joi, 14 decembrie, 
între orele 08:00 – 22:00;

 Vineri, 15 decem-
brie, între orele 08:00 – 
22:00.

Cei prezenți la Palatul 
Regal, sunt rugați să res-
pecte un set de reguli im-
puse de solemnitatea mo-
mentului. 

 Sâmbătă, 16 de-
cembrie, la ora 10:30, va 
fi oficiat în Sala Tronu-
lui de la Palatul Regal un 
scurt serviciu religios; 

 La ora 10:55, sicri-
ul cu trupul neînsuflețit al 
Regelui Mihai va fi așezat 
pe un catafalc în Piața Pa-
latului Regal. Acolo va 
avea loc o scurtă ceremo-
nie religioasă și militară. 
Accesul publicului în Piața 
Palatului este liber, în zo-
nele special amenajate 
pentru participanți;

 De la ora 11:25 la 
ora 12:15, Cortegiul fu-
nerar va merge, cu vi-
teză redusă, pe trase-
ul Piața Palatului Regal 
– Calea Victoriei – Spla-
iul Independenței – Piața 
Unirii – Intrarea pe Dealul 
Mitropoliei; 

 De la ora 12:30 
la ora 14:00, în Catedra-
la Patriarhală va avea loc 
slujba de înmormântare, 

la care nu va avea acces 
publicul; 

 Între ora 14:00 și 
ora 18:20, cortegiul se 
va deplasa la Curtea de 
Argeș;

 Sâmbătă, la ora 
18:45, va avea loc înhu-
marea Regelui Mihai I în 
Noua Catedrală de la Cur-
tea de Argeș. Ceremonia 
va fi privată, în prezența 
Custodelui Coroanei, a 
Familiei Regale a Români-
ei și a membrilor Familii-
lor Regale străine prezenți 
la eveniment. Publicul va 
avea acces doar în fața 
porții de intrare în parcul 
Arhiepiscopiei Argeșului 
și Muscelului. Noua Cate-
drală nu va putea fi vizita-
tă în primele 7 zile după 
înmormântare.

Familia Regală anunță 
mare doliu pentru 40 zi-
le și doliu timp de trei 
luni (de la deces). Mare-
le doliu și doliul se refe-
ră la prezența publică a 
membrilor Familiei Rega-
le. Cărți de condoleanțe 
sunt deschise la Caste-
lul Peleș, la Palatul Regal 
(Calea Victoriei) și la Pa-
latul Elisabeta. Ele sunt la 
dispoziția publicului timp 
de 40 de zile de la data 
decesului. 

România este în doliu. 
A murit Regele Mihai 

 Biserica se roagă pentru odihna sufletului Majestății Sale

Regele Mihai s-a născut la Castelul Foișor, în zi-
ua de 25 octombrie 1921, ca Principe al României. 
Părinții săi au fost Principele Moștenitor Carol și Prin-
cipesa Moștenitoare Elena ai României, iar bunici i-
au fost Regele Ferdinand I și Regina Maria ai Româ-
niei, Regele Constantin I și Regina Sofia ai elenilor. 
Regele Mihai se înrudește cu Familiile Imperiale și 
Regale ale Marii Britanii, Rusiei, Germaniei, Dane-
marcei, Greciei și Portugaliei, cu Familia Mare Ducală 
de Baden și cu Familia Princiară de Hohenzollern, din 
care a provenit Primii ani ai vieții i-a petrecut alături 
de părinții săi în casa de la Șosea, care este astăzi 
sediul EximBank. Nu era o reședință regală, ci o casă 

pusă la dispoziție de Guvern, rămasă în proprietatea 
statului. Încă din fragedă copilărie, Regele Mihai a iu-
bit mașinile și mecanica. La vârsta de 3-4 ani condu-
cea pe aleile Palatului Cotroceni o mașinuță electrică. 
La vârsta de șase ani, Principele Mihai a luat primele 
lecții de conducere auto, în brațele unui șofer, fiindcă 
nu reușea să ajungă cu picioarele la pedalele mașinii. 
Principele Mihai a urmat cursurile Clasei Palatine, o 
inițiativă a tatălui său, Regele Carol al II-lea. În anul 
1940, în ziua de 26 iunie, Principele Mihai a susținut 
lucrarea de bacalaureat în Sala Tronului, exact în zi-
ua în care Uniunea Sovietică a dat ultimatum pentru 
evacuarea administrației civile și a armatei române 

din Basarabia și Bucovina de Nord. Principele Mihai 
a devenit rege la 20 iulie 1927, la vârsta de 5 ani și 
9 luni. Este singurul suveran al lumii care a trăit 90 
de ani după încoronare. Timp de aproape șapte de-
cenii a fost căsătorit cu Principesa Ana de Bourbon-
Parma care era fiica prințului René de Bourbon-Par-
ma și a prințesei Margaret a Danemarcei. Nunta lor a 
avut loc pe 10 iunie 1948, în Atena, mariajul datând 
68 de ani. Au împreună cinci fiice: Margareta (născu-
tă în 1949) care este moștenitoare a tronului și Cus-
tode al Coroanei României, Elena (născută în 1950), 
Irina (născută în 1953), Sofia (născută 1957), Maria 
(născută în 1964). 

Vestea decesului Regelui Mihai I al 
României a întristat profund o  țară‑ 
întreagă. Foarte mulți oameni, de la 
turiști până la simpli trecători, s‑au oprit 
în aceste zile la Palatul Regal și la Palatul 
Elisabeta, unde au semnat în cartea de 
condoleanțe, au depus flori și au aprins 
candele și lumânări, în memoria Alteței 
Sale. Și în biserici au răsunat rugăciunile 
pentru odihna sufletului Regelui Mihai.  
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