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Proclamarea a avut 
loc chiar în prima zi a anu-
lui, în prezența a numeroși 
credincioși. La finalul Sfin-
tei Liturghii din data de 1 
ianuarie, după săvârșirea 
slujbei de Te Deum de că-
tre Preasfințitul Părinte Ti-
motei Prahoveanul, Epi-
scop-Vicar al Arhiepisco-
piei Bucureștilor, părinte-
le Varlaam Ploieșteanul, 
Episcop-Vicar Patriarhal, 
în calitate de Secretar al 
Sfântului Sinod a citit Ac-
tul de proclamare a Anu-
lui omagial și comemo-
rativ 2019. Prezentăm și 
noi, în cele ce urmează, 
hotărârea Sfântului Sinod, 
cu privire la evenimentele 
dedicate acestui an. 

În biserici 
vor avea loc 
dezbateri, colocvii 
și seminarii 

Așadar, potrivit Prea-
fericitului Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodo-
xe Române și Președintele 
Sfântului Sinod, anul 2019 
este declarat în Patriarhia 
Română ca „Anul omagi-
al al satului românesc (al 
preoților, învățătorilor și 
primarilor gospodari)” și 
„Anul comemorativ al pa-
triarhilor Nicodim Mun-
teanu și Iustin Moises-

cu și al traducătorilor de 
cărți bisericești”. În cin-
stea creștinilor care vor fi 
elogiați pe parcursul anu-
lui, Patriarhia Română va 
organiza un Simpozion 
internațional, cu invitați 
din celelalte Biserici Orto-
doxe surori. Tema va fi: 
„Traducători și traduceri în 
limbi verniculare de texte 
biblice, patristice și liturgi-
ce în Biserica Ortodoxă”. 
De asemenea, în biserici 
și în școlile cu profil teolo-
gic vor avea loc dezbateri, 
colocvii și seminarii pe te-
ma: „2019 – Anul omagi-
al al satului românesc (al 
preoților, învățătorilor și pri-

marilor  gospodari) și Anul 
comemorativ al patriarhi-
lor  Nicodim  Munteanu și 
Iustin  Moisescu și al tra-
ducătorilor de cărți 
bisericești”. 

Evenimentele 
vizează 
valorificarea 
moștenirii 
istorice, culturale 
și spirituale a 
românilor 

Pentru valorificarea 
moștenirii istorice, cul-
turale și spirituale ca-
racteristice satului ro-

mânesc autentic, Pa-
triarhia Română va or-
ganiza și un Simpozi-
on național dedicat te-
mei „2019 – Anul omagi-
al al satului românesc (al 
preoților, învățătorilor și 
primarilor gospodari, pre-
cum și dezbateri, coloc-
vii și seminarii în lăcașele 
de cult și instituțiile de 
învățământ teologic. Vor 
mai fi organizate colocvii 
și simpozioane, precum și 
întâlniri, expoziții, mărtu-
rii, evocări a unor renumiți 
preoți, învățători și pri-
mari gospodari din satul 
românesc, precum și a 
patriarhilor Nicodim Mun-
teanu și Iustin Moisescu 
și a traducătorilor de cărți 
bisericești. Printre multe-
le evenimente dedicate 
acestui an, în luna octom-
brie, la Palatul Patriarhiei, 
va avea loc o ședință so-
lemnă a Sfântului Sinod 
cu tema „Anul omagi-
al al satului românesc (al 
preoților, învățătorilor și 
primarilor gospodari)” și 
„Anul comemorativ al pa-
triarhilor Nicodim Mun-
teanu și Iustin Moises-
cu și al traducătorilor de 
cărți bisericești” în Patri-
arhia Română.

RELIGIE

PaginĂ realizatĂ de 
 ionela ChirCu

Rugăciuni 
pentru România, 

la preluarea 
președinției 
ConsiliuIui 

Uniunii 
Europene

Pe lângă rugăciu-
nile pe care le-au făcut 
în mod frecvent în ulti-
mele zile ale anului tre-
cut, clericii au înălțat ru-
găciuni la Ceruri și pen-
tru guvernanții noștri pe 
mâinile cărora se află cel 
mai important proiect al 
României de la aderarea 
la Uniunea Europeană. 
Într-o postare pe Twitter, 
preoții I-au cerut lui Dum-
nezeu să insufle în inimi-
le demnitarilor cele bu-
ne, ca prin îndeplinirea cu 
credință a îndatoririlor lor 
să ne trăim viețile cu pace 
și liniște în Europa noastră 
iubită, informează Basili-
ca.ro. Reprezentanța Pa-
triarhiei Române pe lângă 
instituțiile Uniunii Europe-
ne a fost înființată în 2005 
și a devenit operațională 
în 2007. Potrivit aceleiași 
surse, obiectivele princi-
pale ale reprezentanței 
sunt:

 monitorizarea po-
liticilor și activităților 
instituțiilor europene în 

domenii de interes deo-
sebit pentru Biserica Or-
todoxă Română, politici 
sociale, educaționale, de 
mediu, drepturile omului, 
bioetică etc.;

 informarea Bise-
ricii Ortodoxe Române 
și cetățenilor cu privire 
la activitățile, politicile și 
proiectele UE;

 asigurarea unei 
comunicări eficiente, pro-
movării și dezvoltării di-
alogului dintre Biserica 
noastră și instituțiile eu-
ropene;

 aducerea unei 
contribuții deosebite la 
construcția europeană.

Reprezentanța  este 
condusă de Înaltprea-
sfințitul Părinte Mitropo-
lit Nifon, Arhiepiscopul 
Târgoviștei, în calitate de 
președinte și de Mitropo-
litul Iosif al Europei Oc-
cidentale și Meridionale, 
vicepreședinte. Părintele 
Sorin Șelaru este directo-
rul instituției, iar părinte-
le George Vâlcu, secretar. 

Se știe că, de la 1 ianuarie, România a 
preluat președinția Consiliului Uniunii 
Europene, președinție pe care o va 
exercita timp de șase luni, mai exact până 
la data de 30 iunie. La primul mandat 
al țării noastre la președinția rotativă a 
Consiliului Uniunii Europene, membrii 
reprezentanței Patriarhiei Române pe 
lângă Uniunea Europeană s-au rugat 
pentru înțelepciunea și pacea tuturor 
celor care vor coordona președinția 
Consiliului Uniunii Europene în 2019.   

Biserica Ortodoxă Română a decis: 

Preoții, învățătorii și 
primarii gospodari 
vor fi elogiați anul 
acesta în lăcașele de 
cult, în cadrul Anului 
omagial al satului 
românesc. Sfântul 
Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române 
a proclamat în mod 
oficial omagierea 
satului românesc, a 
Patriarhilor Nicodim 
Munteanu și Iustin 
Moisescu și a 
traducătorilor de 
cărți bisericești în 
Patriarhia Română. 

Anul omagial 
al satului românesc2019 este
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