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18 august, „Dumini-
ca migranților români“. 
În zi de mare însemnăta-
te pentru țara și poporul 
nostru, Părintele Patriarh 
Daniel i-a binecuvântat și 
i-a felicitat „pe toți ierarhii 
și slujitorii Sfintelor Alta-
re ortodoxe românești din 
străinătate pentru lucra-
rea lor pastorală și misi-
onară, de păstrare și cul-
tivare a credinței creștine 
ortodoxe și a valorilor spi-
rituale, culturale și iden-
titare românești“. Cu 
prețuire și părintească bi-
necuvântare, Patriarhul 
României le-a arătat, din 
nou, românilor de pretu-
tindeni că-i poartă în su-
fletul și în rugăciunile sa-
le.  „Ne rugăm Milostivu-
lui Dumnezeu să dăruias-
că tuturor românilor aflați 
printre străini sănătate și 
bucurie, pace și mult aju-
tor în fapta cea bună de 
ajutorare a celor dragi din 
România“, a spus Preafe-
ricitul Părinte Daniel, Pa-
triarhul Bisericii Ortodoxe 
Române. 

Patriarhul României a 
subliniat faptul că Sfân-
tul Sinod al Bisericii Or-
todoxe Române (BOR) 
a declarat anul 2019 ca 
An omagial al satului ro-
mânesc (al preoților, 
învățătorilor și primari-
lor gospodari). Astfel, s-a 
dorit evidențierea faptu-
lui că satul este și spațiul 
în care s-au format și 
păstrat, de-a lungul tim-
pului, multe dintre va-
lorile spirituale, cultura-
le și identitare transmi-
se până în zilele noastre.  

„Prețuirea satului româ-
nesc și a contribuției sa-
le majore la devenirea 
istorică a poporului ro-
mân este o necesitate și 
o mare demnitate. Sate-
le românești, cu biserici 
și case țărănești, cu cimi-
tire și morminte străjuite 
de cruci, cu ulițe și porți 
primitoare, sunt purtă-
toarele unui limbaj tai-
nic și vizibil al tradiției, al 
continuității fizice și spi-
rituale ale acestui  neam, 
sunt oglinzi ale sufletului 
românesc, în care se ara-
tă astăzi, după caz, hăr-
nicia sau delăsarea noas-
tră, responsabilitatea sau 
indiferența. Atunci când 
facem referire la nece-
sitatea sfințirii timpu-
lui vieții pământești pen-
tru dobândirea mântu-
irii, observăm cum, la 
sat, mai mult decât în 
mediul urban, viața este 
înțeleasă ca timp binecu-
vântat pentru a sfinți lo-
cul în care trăim. Iar da-
că sfințim locul în ca-
re trăim pe pământ, pu-
tem spera să primim 
și un loc în Ceruri, „un 
colțișor în Rai”, cum spu-
nea Părintele Paisie Ola-
ru de la Mănăstirea Sihăs-
tria de Neamț. Din nefe-
ricire, este limpede pen-
tru noi toți că satul româ-
nesc nu mai este astăzi 
ce era cu mai mulți ani în 
urmă. În același timp, nici 
nu se poate spune că ni-
mic din ce a fost în tre-
cut nu mai poate fi recu-
perat sau cultivat astăzi. 

Cea mai profundă criză 
pe care o resimte în pre-
zent țăranul român es-
te suferința dezrădăcină-
rii sale și a înstrăinării sa-
le prin emigrație în străi-
nătate, lucrând mai mult 
pentru dezvoltarea altor 
țări decât pentru propria 
sa patrie de origine. Lo-
curile natale sunt părăsi-
te de generațiile tinere, 
iar solidaritatea dintre oa-
meni este tot mai redusă, 
sătenii înstrăinându-se de 
propriul pământ și de pro-
pria lor identitate“, a mai 
spus Părintele Patriarh.

Biserica susține 
satul și țara 
întreagă 

BOR susține satul ro-
mânesc, organizând pro-
grame de întrajutorare și 
mobilizând credincioșii să 
ofere ajutor celor săraci, 
vârstnici și bolnavi, în 
sprijinul zonei rurale fiind 
derulat și proiectul „Sănă-
tate pentru sate“, organi-
zat de Patriarhia Româ-
nă în parteneriat cu Mi-
nisterul Sănătății, inițiat 
și dezvoltat mai ales de 
voluntarii de la Paraclisul 
Catedralei Mântuirii Nea-
mului și extins la nivelul 
întregii Patriarhii Româ-
ne. „Acest proiect, de ca-
re au beneficiat până în 
prezent peste opt mii de 
locuitori ai satelor, în ma-
joritate vârstnici și bol-
navi, reunește entuzias-
mul și disponibilitatea vo-
luntarilor cu buna coope-
rare a preoților parohi și a 
primarilor din sate, mobi-
lizând astfel populația din 
mediul rural spre a bene-
ficia de consultații me-
dicale gratuite. Prin ur-
mare, se constată că es-
te necesară o mai inten-
să solidaritate între pa-
rohiile urbane și cele ru-
rale, între parohiile și 
comunitățile de români 
ortodocși din străinăta-
te cu parohiile din sate-
le românești, precum și 
mai multă cooperare cu 
autoritățile locale, regio-
nale și centrale, pentru a 
susține și ameliora viața 
satelor“, a adăugat Patri-
arhul României.
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„Cu binecuvântarea 
Preafericitului Părinte 
Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, la so-
licitarea Părintelui Sergiu 
Vlad, Parohul comunității 
ortodoxe române din Is-
tanbul, Turcia, Patriarhia 
Română a oferit aces-
tei comunități o raclă cu 
un fragment din moaște-
le Sfântului Voievod Mar-
tir Constantin Brânco-
veanu“, anunță Patriar-
hia Română printr-un co-
municat dat publicității de 
 Agerpres.ro. Potri vit sur-
sei citate, racla, confec-
ționată la Atelierele Pa-
triarhiei Române, a fost 
depusă miercuri, 14 au-

gust, în Biserica „Sfân-
ta Muceniță Paraschevi“. 
Începând cu anul 2004, 
biserica zidită de Sfân-
tul Constantin Brânco-
veanu a fost dată, de că-
tre Patriarhia Ecumenică, 
spre folosință comunității 
ortodoxe românești din 
Turcia, la solicitarea Pa-
triarhiei Române. La in-
trarea din latura de Est a 
bisericii încă se mai păs-
trează pisania care men-
ționează restaurarea bi-
sericii din temelie, reali-
zată cu ajutorul donați-
ei oferite de domnitor la 
patru ani după ce urca-
se pe scaunul Ţării Ro-
mânești.

Moaște ale Sf. 
Constantin 
Brâncoveanu, 
într-o biserică din 
București 

Osemintele domni-
torului Constantin Brân-
coveanu erau păstrate în 
cripta de nord a mormân-
tului de la Biserica Sfân-
tul Gheorghe Nou, din 
București, unde au fost 
depuse de soția sa, Ma-
rica Brâncoveanu, în anul 
1720. Osemintele au fost 
scoase din mormânt în 
2014, când s-au împlinit 
trei secole de la marti-
riul de la Constantinopol 
și de atunci sunt păstrate 
într-o raclă pentru a pu-
tea fi venerate de credin-
cioși. Voievodul Constan-
tin Brâncoveanu a fost 
canonizat în anul 1992, 
prin hotărârea Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodo-
xe Române.

Moaște ale Sf. Constantin 
Brâncoveanu, donate 
de Patriarhia Română 

bisericii ctitorite de 
domnitor la Istanbul 

O raclă cu un fragment din moaștele Sfântului 
Voievod Martir Constantin Brâncoveanu a fost 
donată de Patriarhia Română Bisericii „Sfânta 
Muceniţă Paraschevi“ din Istanbul, lăcaș 
ctitorit de fostul domnitor al Țării Românești 
în anul 1692. 

„Dumnezeu să dăruiască 
românilor aflaţi printre 
străini sănătate şi 
bucurie, pace şi ajutor!“ 

Ziua de duminică, 18 august, a fost 
dedicată migranţilor români. Cu 
dragostea-i părintească, Preafericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, a adresat un 
mesaj prin care îndeamnă la credinţa 
în Dumnezeu și dragostea de neam, 
precum și la o solidaritate mai intensă 
între parohiile și comunităţile de 
români ortodocși din străinătate și cele 
din satele românești. Prezentăm și noi, 
în cele ce urmează, mesajul de suflet al 
Întâistătătorului BOR!

Patriarhul României, în ziua „Duminicii migranților români“: 


