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 Aversul celor trei 
monede prezintă ima-
gini ale unor lăcaşuri de 
cult romano-catolice ca-
re vor fi vizitate de Papa 
Francisc şi numele locali-
tăţilor unde se află aces-

tea. Reversul comun tu-
turor monedelor pre-
zintă portretul şi blazo-
nul Sanctităţii Sale Papa 
Francisc şi inscripţiile în 
arc de cerc ”Vizita Apos-
tolică a Sanctităţii Sale 

Papa Francisc în Româ-
nia”, perioada vizitei ”31 
mai-2 iunie”, deviza aces-
teia ”Să mergem împre-
ună!”. Potrivit BNR, tira-
jele acestei emisiuni nu-
mismatice sunt: 500 de 
bucăţi pentru moneda 
din aur; 10.000 de bucăţi 
pentru moneda din ala-
mă pentru colecţionare şi 
1.000.000 de bucăţi pen-
tru moneda din alamă 
pentru circulaţie. Mone-

dele au putere circulato-
rie pe teritoriul Români-
ei. Punerea în circulaţie a 
monedelor se va face prin 
sucursalele regionale Bu-
cureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş 
ale Băncii Naţionale a Ro-
mâniei, cu ocazia efectu-
ării plăţilor în numerar că-
tre instituţiile de credit/
Trezoreria Statului. Pen-
tru rezervarea pieselor 
numismatice în vederea 
achiziţionării puteţi acce-

sa site-ul www.bnr.ro. 
Tot aici veţi găsi caracte-
risticile tehnice ale mone-
delor. Preţurile de vânza-
re sunt: 8.660 lei, exclu-
siv TVA, pentru moneda 
din aur, inclusiv broşura 
de prezentare şi 10,30 
lei, exclusiv TVA, pentru 
moneda din alamă de 50 
bani pentru colecţionare. 

Reamintim că Papa Fran-
cisc va efectua o călătorie 
apostolică în România, în 
perioada 31 mai – 2 iunie, 
sub genericul ”Să mer-
gem împreună!” Aces-
ta va oficia Sfinte Litur-
ghii, va ţine discursuri în 
faţa autorităţilor politice 
şi religioase din Bucureşti, 
Iaşi, Șumuleu-Ciuc şi Blaj.  

religie

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

Monede dedicate vizitei Papei 
Francisc în România

Banca Naţională a României va lansa în circuitul 
numismatic, începând de joi, 30 mai, monede din 
aur şi alamă pentru colecţionare şi va pune în 
circulaţie o monedă cu valoarea nominală de 50 
de bani din alamă, cu tema „Vizita Apostolică a 
Sanctităţii Sale Papa Francisc în România”.

În anul omagial al sa-
tului românesc, Romfila-
telia oferă ca dar de preţ 
colecţionarilor, o emisi-
une specială de mărci 
poştale intitulată „Bine aţi 
venit în România!”. Emisi-
unea de timbre este de-
dicată locurilor în care is-
toria, cultura şi spiritua-
litatea naţională se îm-
pletesc armonios de sute 
de ani. Printre acestea se 
află şi Mănăstirea Bârsa-
na şi Mănăstirea Neamţ, 
locuri în care vizitatorii 
îşi găsesc tot timpul un 
luminiş duhovnicesc cu 
impresionante comori de 
artă bisericească. Tim-
brele au fost deja intro-
duse în circulaţie. 

Mănăstirea 
Bârsana

Pe marca poştală cu 
valoarea nominală de 5 
lei este ilustrată Mă-
năstirea Bârsana, situa-
tă în Maramureşul isto-
ric, pe valea Izei şi con-
struită în anul 1711 pe 
locul unei vechi mănăs-
tiri a cărei istorie începe 
odată cu atestarea do-

cumentară a localităţii 
Bârsana, din anul 1326. 
Circumstanţele nefavora-
bile au făcut ca ea să fie 
mutată de două ori pâ-
nă în anul 1795, când a 
fost amplasată în mijlocul 
unui cimitir al victimelor 
ciumei. Interiorul a fost 
repictat de către Hodor 
Toader în anul 1806, pic-
turile fiind executate pe 
lemn, pereţii find nivelaţi 
cu bucăţi textile fixate pe 
pereţi şi acoperite cu var, 
după obiceiul vremii. An-
samblul monahal con-
struit sub coordonarea 
arhitectului Cordoş Dorel 
cuprinde o poartă speci-
fică maramureşeană, tur-
nul cu clopotniţă, bise-
rica cu o înălţime de 57 
de metri, altarul de vară, 
capela construită pe mai 
multe nivele, chiliile călu-
gărilor, casa maiştrilor şi 
atelierul artiştilor. În lis-
ta Patrimoniului Mondi-
al UNESCO sunt incluse 
opt biserici de lemn ca-
re au fost construite în-
tre secolele XIV şi XVI-
II (Ieud-Deal, Poienile 
Izei, Budeşti-Josani, Ro-
goz, Bârsana, Surdeşti, 

Deseşti şi Plopiş). Pe 
marca poştală cu va-
loarea nominală de 12 
lei se distinge Mănăstirea 
Neamţ, care face parte 
din patrimoniul artistic şi 
istoric naţional, fiind de-

numită „Ierusalimul orto-
doxiei române”, deoarece 
ocupă un rol cu totul deo-
sebit în cultura religioasă 
românească prin măreţia 
şi frumuseţea ei. 

Mănăstirea 
Neamț

Mănăstirea Neamţ se 
distinge ca fiind unul din-
tre cele mai interesante 
şi mai reprezentative mo-

numente ale arhitectu-
rii secolelor XIV-XV, atât 
din punctul de vedere al 
planului, cât şi din punc-
tul de vedere al măies-
triei decoraţiunilor. Ele-
mentele policromice ale 
faţadelor sunt îmbogăţite 
de brâie şi pilaştri de că-
rămidă smălţuită, încon-
jurând monumentul, ală-
turi de contraforturi-
le specifice arhitecturii 
moldoveneşti. Ferestre-
le au fost mărite în de-
cursul anilor, însă înce-
pând cu restaurarea din 
anii 1958-1961 au fost 
readuse la forma origi-
nală. Aşezământul de 
cult deţine şi cea mai ve-
che bibliotecă mănăs-
tirească care însumea-
ză 18.000 de volume, de 
o importanţă deosebită 
pentru cultura şi arta ro-
mânească medievală.

Mănăstiri istorice care
ilustrează frumuseţile 
spirituale şi arhitecturale ale României 
Mănăstirile Bârsana şi Neamţ, două 
dintre “icoanele” sufletului nostru creştin 
ortodox, se regăsesc printre edificiile 
alese de Romfilatelia pentru a ilustra 
frumuseţile naturale, spirituale, istorice 
şi arhitecturale ale României, informează 
Basilica.ro. Aşadar, sunteţi invitaţi să 
descoperiţi frumuseţea tezaurului 
spiritual maramureşean şi bucovinean, 
prin intermediul unor imagini simbol!  

Romfilatelia, încă un dar de suflet pentru iubitorii de timbre 


