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“Aici se vor putea fa-
ce rugăciuni pentru cei 
adormiți în ziua trecerii lor 
din această lume, înainte 
de a fi încredințați pămân-
tului din care au fost zidiți, 
dar și la soroacele care au 
fost stabilite de Biserică. Ru-
găciunea pentru cei plecați 

în veșnicie ne învață că iu-
birea noastră este mai ta-
re decât moartea. Iubirea 
nu o poate ucide nici mă-
car piatra de mormânt”, a 
spus Preasfințitul Părinte 
Timotei Prahoveanul, Epi-
scop - Vicar al Arhiepiscopiei 
Bucureștilor, făcând referire 

la importanța pomenirii ce-
lor trecuți la Domnul, după 
cum informează Basilica.ro. 

Micul lăcaș de 
cult va respecta 
morala și tradițiile 
BOR

Slujba s-a desfășurat 
în prezența ctitorului viitoa-
rei capele, Nicolae Anghel, 
care, împreună cu familia 
sa, a sprijinit demararea 
acestui proiect. Delegat 
al Patriarhului României, 
Preasfinția Sa a transmis 
„un cuvânt de mulțumire 
și recunoștință” pentru 
gestul familiei Anghel, ca-
re dorește „să înalțe bise-
rica aceasta ca mulțumire 
pentru Sfântul Ierarh Ni-

colae”, conform aceleiași 
surse. „Ne-am implicat 
cu toate resursele noas-
tre ca să răspundă tuturor 
exigențelor societății actu-
ale și care să respecte tot-
odată morala și tradițiile Bi-
sericii Ortodoxe Române 
(n.r. - BOR)”, a spus ctito-
rul Nicolae Anghel referitor 
la proiectul cimitirului epar-
hial, citat de Basilica.ro.

Cimitirul 
Străulești, o 
noutate în 
Arhiepiscopia 
Bucureștilor  

Lucrările de amena-
jare a cimitirului eparhial 
au fost realizate prin gri-

ja părintelui consilier Cos-
tinel Ailioaiei de la Secto-
rul cimitire, monumente și 
servicii funerare al Arhie-
piscopiei. Părintele consili-

er a explicat că acest Cimi-
tir Eparhial este o noutate 
atât în statutul Bisericii Or-
todoxe Române, cât și în 
Arhiepiscopia Bucureștilor.

Cunoscut pentru iu-
birea părintească față de 
copii și tineri, de-a lungul 
timpului, Preafericitul Pă-
rinte Daniel, Patriarhul Bi-
sericii Ortodoxe Române 
(BOR) și-a exprimat în ne-
numărate rânduri dorința 
de a-i sprijini, considerân-
du-i “darul lui Dumnezeu 
pentru familie și pentru 
societate”. Explicând că 
“Biserica este alături de 
tineri și se roagă pentru 
prezentul și viitorul po-
porului român”, Părinte-
le Patriarh a îndemnat în-
totdeauna “să-i învățăm 
pe tineri să afle în rugă-
ciune izvorul iubirii curate 
și să trăiască viața lor pe 
pământ în lumina binecu-
vântării Părintelui Ceresc 
și a Bisericii Fiului Său, 
Domnul nostru Iisus Hris-
tos, pentru a simți intens 
lumina, pacea și bucuria 
Duhului Sfânt”. Căci “co-
piii și tinerii au nevoie să 
fie ascultați și încurajați. 
Ei sunt mărturisitori ai 
iubirii lui Hristos pentru 
umanitate și misionari ai 
Bisericii în lume. Ei tre-
buie ajutați și îndrumați, 
mai ales când idealul lor 
sincer se întâlnește cu re-
alitatea dură a contextu-
lui social cotidian, când 
creșterea și maturizarea 
lor înseamnă efort inte-
lectual și fizic, speranță și 
perseverență”, spune Pa-
triarhul României. 

Patriarhul Daniel, 
despre tineri, în 
cuvinte părintești 

 Biserica noastră îi 
iubește pe toți tinerii;

 Tinerii mărturisi-
tori ai credinței, prin cu-
vânt și faptă, iubitori de 
rugăciune și de acțiune, 
sunt misionari ai Bisericii 
în societatea de azi;

 Biserica este che-
mată să acorde o atenție 
deosebită tinerilor, apă-
rând inocența, sincerita-
tea, curajul, dorința de 
înnoire și toate valorile 
acestei vârste binecuvân-
tate de Dumnezeu pentru 
cultivarea demnității uma-
ne și a unei vieți sănătoa-
se, precum și pentru cău-
tarea mântuirii sau a vieții 
veșnice;

 Tinerii trebu-
ie încurajați și sprijiniți 
să identifice probleme-
le cu care se confruntă 
comunitățile locale și să 
inițieze proiecte și pro-
grame spirituale și sociale 
care să vină în întâmpina-
rea nevoilor concrete ale 
comunităților locale;

 Biserica este ală-
turi de tineri și se roagă 
pentru prezentul și viitorul 
poporului român;

 Tinerii sunt pre-
zentul activ și creativ al 
Bisericii;

 Biserica lui Hristos 
îi cheamă pe tinerii ei să 

fie mărturisitori ai iubirii 
lui Hristos pentru umani-
tate și misionari ai Biseri-
cii în lume;

 Să-i învățăm pe ti-
neri să afle în rugăciune 
izvorul iubirii curate și să 
trăiască viața lor pe pă-
mânt în lumina binecu-
vântării Părintelui Ceresc 
și a Bisericii Fiului Său, 
Domnul nostru Iisus Hris-
tos, pentru a simți intens 
lumina, pacea și bucuria 
Duhului Sfânt;

În cadrul Patriarhi-
ei Române se acordă o 
atenție deosebită familiei, 
educației religioase a co-
piilor și activităților cu ti-
nerii, oferind acestora po-
sibilitatea de a-și dezvolta 
capacitatea de participare 
activă la viața și activita-
tea comunităților parohia-
le și la activitățile organi-
zate de Biserică în favoa-
rea tinerilor.

Rugăciunea 
Patriarhului 
României pentru 
copiii și tinerii de 
pretutindeni 

Părintele Patriarh se 
roagă pentru copiii și ti-
nerii de pretutindeni. Pen-
tru ei, a compus perso-
nal numeroase scrieri 
duhovnicești. Vă prezen-
tăm și noi, în cele ce ur-

mează, una dintre rugă-
ciunile compuse de Întâi-
stătătorul Bisericii Orto-
doxe Române, pentru bi-
nele și protecția lor.   

“Doamne Iisuse Hris-
toase, Fiul Tatălui Ceresc, 
Care ai binecuvântat co-
piii și ai zis: Lăsați copi-
ii să vină la Mine și  nu-i 
opriți, Care ai privit cu 
drag pe tânărul ce Te-a 
întrebat: Doamne, ce să 
fac ca să moștenesc viața 
de veci, Tu Care ai înviat 
din morți pe fiul văduvei 
din Nain, pe fiica lui Iair 
și pe prietenul Tău Lazăr, 
binecuvântează cu ha-
rul și cu iubirea Ta pe toți 
copiii și tinerii din lume; 
ocrotește pe toți  copiii 
botezați în numele Tău, 
însemnându-se cu sem-
nul Crucii Tale; îndreptea-
ză tinerețile și luminează 
cu lumina Ta cea sfântă 
viața tinerilor din Biserica 
noastră; sporește iubirea 
copiilor față de părinți și 
a părinților față de copii, 
înmulțește râvna copiilor 
și tinerilor pentru carte și 
respectul și recunoștința 
lor față de educatorii, 
învățătorii și profesorii lor. 
Doamne Iisuse Hristoa-
se, Doctorul sufletelor și 
al trupurilor noastre, vin-
decă mulțimea copiilor și 
tinerilor bolnavi în fami-
lii, în spitale, în cămine de 
copii, alină-le suferința și 

dăruiește răbdare și dra-
goste celor care îngrijesc 
de ei: părinți, medici, asis-
tente și asistenți. Doamne 
Iisuse Hristoase, Păstoru-
le mult milostive, mângâ-
ie cu Duhul Tău Cel Sfânt, 
pentru rugăciunile Maicii 
Tale și ale tuturor sfinților, 
mulțimea copiilor orfani 
sau părăsiți de părinții lor, 
a copiilor întristați și sin-
guri, săraci și neajutorați; 
dăruiește tuturor adulților 
dragoste părintească pe 
care să o arate copiilor 
fără de părinți și fără de 
adăpost. Doamne Iisu-
se Hristoase, Mântuitorul 
lumii, dăruiește speranță 
și tărie sufletească tine-
rilor dezorientați și fă-
ră ideal, descurajați și fă-
ră speranță pentru vii-
tor; dăruiește părinților 
copiilor, slujitorilor Bise-
ricii, autorităților civile și 
tuturor oamenilor de bu-
nă credință sporită gri-
jă pentru prezentul și vi-
itorul copiilor și tineri-
lor din țara noastră, ca ei 
să poată simți că trăiesc 
sub binecuvântarea Ta, 
 într-o țară binecuvântată 
de Tine, într-un popor ca-
re poartă numele Tău de 
la creștinarea sa ca po-
por nou în lume. Binecu-
vântează, Doamne, pe 
toți educatorii, învățătorii 
și profesorii care au grijă 
de copii și tineri, îi ocro-

tesc și îi îndrumă, îi aju-
tă și îi formează să devi-
nă oameni credincioși și 
înțelepți, harnici și dar-
nici, buni și cinstiți, milos-
tivi și curajoși, spre slava 
Preasfintei Treimi și dem-
nitatea poporului nostru. 
Amin!” 

Biserica participă 
la formarea 
tinerelor generații 

Ziua Internațională a 
Tinerilor Ortodocși a fost 
instituită în 1992 de Syn-
desmos (Organizația 
Mondială a Tineretului Or-
todox), în cadrul celei de 
a 14-a Adunări Genera-
le a organizației. Syndes-
mos a fost înființată în 
anul 1953 la Paris de un 
grup de tineri teologi din 
Finlanda, Franța și Grecia. 
“Biserica se alătură famili-
ei și școlii în formarea ti-
nerelor generații, inclusiv 
prin întâlnirile anuale ale 
tinerilor ortodocși din toa-
tă lumea, de la Baia Ma-
re (2013 și 2014), Cluj-
Napoca (2015), București 
(2016) și Iași (2017), ta-
berele de tineret, pele-
rinajele, bursele de stu-
dii, oferirea de rechizi-
te școlare și haine”, mai 
spune Părintele Patriarh. 
Anul acesta, întâlnirea ti-
nerilor ortodocși din toată 
lumea a avut loc la Sibiu. 

Ziua Internaţională a Tineretului Ortodox
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul BOR: “Copiii și tinerii au nevoie să 
fie ascultați și încurajați”

Un sobor de preoți, condus de 
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, 
Episcop - Vicar al Arhiepiscopiei 
Bucureștilor, a sfințit, săptămâna trecută, 
locul în care va fi ridicată capela cimitirului 
Străulești. Capela mortuară îl va avea 
ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Nicolae 
și va veni în întâmpinarea nevoilor 
credincioșilor din zonă. 

Ionela ChIrCu

De peste un deceniu, praznicul 
Întâmpinării Domnului din data de 
2 februarie este considerată Ziua 
Internațională a Tineretului Ortodox. 
Anual, cu acest prilej, bisericile celebrează 
în mod deosebit tinerii. Prin cuvântările 
lor duhovnicești, preoții ne amintesc rolul 
noii generații în istoria Bisericii Ortodoxe 
și a omenirii, în general.  

Ionela ChIrCu

A fost pusă piatra de temelie a capelei cimitirului Străulești


