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În mesajul intitulat 
„Educaţia - lumină pentru 
viaţă și bucurie de Cente-
nar“, adresat tuturor ele-
vilor, părinţilor și cadrelor 
didactice din învăţământul 
preuniversitar, la începu-
tul anului școlar, Preaferi-
citul Părinte Daniel, Patri-
arhul României, îndeamnă 
la intensificarea colaboră-
rii dintre familie, școală și 
biserică pentru promova-
rea valorilor permanente 
și modelelor autentice ca-
re duc la dezvoltarea unei 
educaţii utile pentru viaţă, 
atât în plan personal, cât 
și comunitar.

„În contextul actual, 
marcat de tendinţe ideo-
logice individualiste și se-
cularizante, este necesa-
ră intensificarea cooperă-
rii dintre Familie, Biserică 
și Școală, pentru a pro-
mova valorile permanen-
te și modelele autentice, 
care leagă între ele ge-
neraţiile trecute, prezen-
te și viitoare. De aseme-
nea, este esenţială dez-
voltarea unei educaţii 
utile pentru viaţă atât în 
plan personal, cât și co-
munitar, care să cultive 
libertatea și demnitatea 
persoanei umane, crea-
tă după chipul lui Dum-
nezeu, iubirea părin-
tească, filială și fraternă, 
recunoștinţa și corespon-
sabilitatea, prie tenia și în-
trajutorarea“, afirmă În-
tâistătătorul BOR, într-un 
mesaj adresat cu prile-
jul începerii anului școlar 
2018 - 2019 citat de site-
ul  Basilica.ro.

Biserica a cultivat 
în sufletele 
românilor 
conștiinţa că au 
aceeași origine, 
limbă și credinţă

Mai mult, prin inter-
mediul acestui mesaj, 
Părintele Patriarh ne 

sfătuiește pe toţi ca, „în 
anul în care sărbătorim 
Centenarul Marii Uniri de 
la 1918“ să „ne amintim 
cu recunoștinţă de toţi 
aceia care, de-a lungul 
veacurilor, prin dragos-
tea lor jertfelnică, au apă-
rat unitatea de credinţă a 

românilor și au contribuit 
la cultivarea și consolida-
rea conștiinţei naţionale“. 
„În acest sens, Biserica, 
prin Sfânta Liturghie și ti-
par, a cultivat cu stăruin-
ţă în sufletele românilor 
conștiinţa că au aceeași 
origine ca neam, aceeași 
limbă neolatină sau ro-
manică și aceeași credin-
ţă creștină. Astfel, Bise-
rica a susţinut eforturi-
le patriotice pentru înfăp-
tuirea marilor evenimen-
te din istoria românilor: 
Unirea Principatelor din 
1859, obţinerea Indepen-
denţei de Stat a Români-
ei (1877-1878) și Marea 
Unire din 1918. Mesajul 
educaţional al sărbători-
rii Centenarului Marii Uniri 
de la 1918 este acesta: 
Familia, Biserica și Școala 
sunt chemate să prezinte 
copiilor și tinerilor chipu-
rile luminoase, înţelepciu-
nea și jertfelnicia făurito-
rilor Marii Uniri, pentru a 
preţui virtuţile lor și a le 
cultiva în prezent și în vi-
itor“, mai spune Părintele 
Patriarh. 
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PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

Biserica Mănăstirii 
„Sfânta Treime” și Para-
clisul „Sfântul Partenie” 
din staţiunea Mati nu au 
fost atinse de incendiu. 
Însă, așezămintele soci-
ale din incinta mănăsti-
rii au fost distruse de flă-
cări. Așa se face că, deși 
au fost adăpostiţi într-un 
spaţiu provizoriu, în pre-
zent, copiii și persoanele 
vârstnice de aici au nevo-
ie de hrană zilnic. Recent, 
părintele Nicolae Tănase 
împreună cu părintele Ci-
prian-Georgian Tudor au 
donat alimente colectate 
cu ajutorul credincioșilor 
români unui orfelinat și 
unui centru de vârst-
nici care se aflau în gri-
ja acestei mănăstiri. „Am 
descărcat cele aduse 
 într-un colţ de depozit ră-
mas nears, același colţ de 
unde, de multe ori,  s-au 
încărcat alimente, hai-
ne, saltele și lenjerie, pa-
turi și mobilă pentru Va-
lea Plopului”, a spus pă-
rintele Nicolae Tănase, 
“tatăl” a peste 400 de co-
pii pe care îi îngrijește în 
Centrul Social de la Va-
lea Plopului din Prahova, 
sub tutela Centrului Soci-
al  PRO-VITA – al Parohi-
ei Valea Plopului - pe care 

l-a înfiinţat.

Căminele din Mati, 
mistuite de flăcări 

Reamintim că, în a 
doua jumătate a lunii iu-
lie, cele mai grave incen-
dii din ultimul deceniu au 
făcut ravagii în apropiere 
de capitala Greciei, Ate-
na. Cel puţin 74 de per-
soane au murit și aproa-
pe 200 au fost rănite în 
cele două incendii de pă-
dure care, scăpate de sub 
control, au mistuit to-
tul în calea lor. Incendii-
le au avut loc în staţiunile 
Mati și Rafina, zone ca-
re aproape au fost șter-
se de pe faţa pământu-
lui după ce au fost dis-
truse zonele cu vegetaţie 
abundentă și numeroa-
se proprietăţi, de la clă-
diri până la terenuri și au-
toturisme. Pentru a limi-
ta cât mai mult efectele 
dezastrului, autorităţile 
au închis atunci princi-
pala autostradă ce du-
cea spre vest, spre Co-
rint. Flăcările au cuprins 
și căminul de bătrâni și 
căminul pentru copiii or-
fani care aparţineau bise-
ricii Mănăstirii Sfânta Tre-
ime, din Mati.

Copii și vârstnici 
de la căminele 
din Mati - Grecia, 
ajutaţi de preoţi și 
credincioși români  
După incendiul din luna iulie care a 
distrus staţiunea Mati, din Grecia, preoţi şi 
credincioşi români şi-au dat mâna pentru 
o cauză nobilă. Să-i ajute pe copiii şi pe 
vârstnicii fără familii din centrele distruse 
de focul năpraznic. Aceştia şi-au îndreptat 
atenţia spre persoanele aflate în grija 
Mănăstirii „Sfânta Treime” din această 
zonă turistică grecească. 
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la început de an şcolar 

Preafericitul Părinte 
Daniel, Patriarhul BOR: „Să 
intensificăm colaborarea 
dintre familie, biserică şi 
şcoală pentru promovarea 
valorilor permanente”

Cu prilejul revenirii pe băncile școlii, clericii se roagă 
pentru binecuvântarea elevilor, a părinţilor și dascălilor 
și-i încurajează să caute să trăiască în lumina și iubirea 
lui hristos. „totodată, prin continuarea Programului 
catehetic «hristos împărtășit copiilor» și a proiectului 
«alege Școala!», prin organizarea de tabere și activităţi 
educaţionale, Biserica dorește să încurajeze copiii și 
tinerii să crească permanent în comuniune de iubire 
în familie, în Biserică și în societate, preţuind valorile 
spirituale și culturale ale poporului român. Cu prilejul 
începutului anului școlar 2018 - 2019, ne rugăm 
Preasfintei treimi să-i ocrotească pe toţi elevii, părinţii 
și cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 
și să le dăruiască tuturor bucuria comuniunii fraterne 
în păstrarea dreptei credinţe, a unităţii și a demnităţii 
noastre naţionale!“, adaugă Preafericitul Părinte daniel, 
Patriarhul Bisericii ortodoxe române, în mesajul 
adresat cu prilejul începerii anului școlar. 

Patriarhul României: 
„Ne rugăm Preasfintei Treimi să-i 
ocrotească pe toţi elevii, părinţii 
și cadrele didactice“


