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În semn de mulțumire 
lui Dumnezeu pentru bi-
nefacerile revărsate asu-
pra Preafericirii Sale de-a 
lungul vieții, asupra Bise-
ricii, a țării și a poporului 
român pe care le iubește 
și le păstorește cu dreap-
tă credință, ziua aniver-
sară a început cu o sluj-
bă de Te Deum. Sluj-
ba a fost oficiată de că-
tre Preasfințitul Părin-
te Timotei Prahoveanul, 
Episcop Vicar al Arhiepi-
scopiei Bucureștilor, ală-
turi de un ales sobor de 
preoți și diaconi. La  ceas 
aniversar, Patriarhul Ro-
mâniei a fost omagiat 
de înalte fețe bisericești, 
preoți, diaconi, oaspeți 
de seamă care s-au ală-
turat credincioșilor veniți 
din toată țara ca să-l fe-
licite și să-i mulțumească 
pentru dragostea părin-
tească și purtarea de gri-
jă arătate de-a lungul 
anilor de slujire și păstori-
re rodnică la cârma BOR. 

Ceremonia a fost frumoa-
să și grandioasă cu multă 
rugăciune, minunate cân-
tări bisericești și mărturi-
siri de credință. A fost o 
ceremonie demnă pen-
tru un Patriarh cu inimă 
mare, așa cum l-a numit 
Sanctitatea Sa Papa Fran-
cisc în timpul vizitei istori-
ce în România, de la fine-
le lunii mai.   

A iubit Biserica 
mai presus de 
toate  

Momentele de bu-
curie duhovnicească au 
fost îmbogățite de me-
sajele frumos alese, ca-
re i-au fost adresate În-
tâistătătorului Biseri-
cii Ortodoxe Române de 
către Preasfințitul Părin-
te Timotei Prahoveanul, 
Episcop Vicar al Arhiepi-
scopiei Bucureștilor. Om 
de o trăire duhovnicească 
deosebită, Părintele Pa-
triarh și-a călăuzit întrea-
ga viață pe practicile de 
bază ale credinței noas-
tre ortodoxe, pe care oa-
menii de la sat în timpul 
copilăriei sale le respec-
tau cu sfințenie. Tocmai 
de aceea, PS Timotei a 
evidențiat frumsețea sa-
tului natal al Patriarhu-
lui, sat care a tezaurizat 
o mulțime de valori spi-
rituale, morale și nemu-
ritoare. “În acest sat mic 
care a dat Bisericii un om 
mare, se trăia foarte fru-
mos: oamenii lucrau pă-
mântul, știau ce să fa-
că cu roadele, erau har-
nici, milostivi și primitori 
de străini. Copiii aces-
tor oameni mergeau la 
școală, uneori înfrun-
tând nămeții, câțiva kilo-
metri depărtare”, a spus 
PS Timotei Prahovea-
nul, citând mărturia unei 
doamne din Dobrești, co-
legă de școală cu actua-

lul Patriarh al României. 
 “Într-o astfel de atmo-
sferă s-a format un ie-
rarh care s-a dăruit din 
tinerețe și a iubit mai 
mult decât orice Biseri-
ca”, a mai spus Părinte-
le Timotei. Preasfinția Sa 
a subliniat faptul că Prea-
fericitul Patriarh Daniel 
a primit o educație alea-
să de la mama sa de viță 
nobilă și de la tatăl său 
care era învățător. Potri-
vit Basilica.ro, după ce a 
conturat imaginea satu-
lui Dobrești din copilăria 
Patriarhului, PS Timotei a 
evidențiat dragostea ac-
tualului conducător al Bi-
sericii noastre față de sat, 
în general, dar și față de 
satul natal, unde a ctitorit 
o mănăstire. „Cine avea 
să înțeleagă mai târziu 
că un ierarh care s-a năs-
cut într-un sat păstrător 
al tradițiilor, al hramuri-
lor Bisericii, al primirii de 
oaspeți și al bunelor rân-
duieli avea să se îngri-
jească de atâtea alte sate 
rămase fără biserică?”, a 
adăugat ierarhul. 

La rândul său, Prea-
fericitul Părinte Patriarh 
Daniel a mulțumit Bu-
nului Dumnezeu pen-
tru toate harurile pe ca-
re le-a primit de-a lungul 
vieții. Părintele Patriarh 
a adus mulțumire și ie-
rarhilor, preoților și tutu-
ror celor care fac eforturi 
pentru a duce credința 
și dragostea de Dumne-
zeu, de țară și de neam 
neștirbite, peste generații 
amintind că toți aceștia 
sunt “împreună păstori 
în transmiterea Evan-
gheliei lui Hristos”. “Pen-
tru fiecare dintre noi, sa-
tul natal este un Betleem 
Sfânt, o binecuvântare 
de la Dumnezeu. Ne gân-
dim cu deosebit respect 

la toți locuitorii jertfelnici 
ai satelor, de la începu-
turi până astăzi și din vii-
tor. De aceea, Anul Oma-
gial al satului românesc 
nu este închinat în abs-
tract, ci concret: preoților, 
învățătorilor și primari-
lor gospodari sau oame-
nilor fruntași din sate”, a 
spus Preafericitul Părin-
te Daniel, Patriarhul Bi-

sericii Ortodoxe Româ-
ne, în cuvântarea sa. Pă-
rintele Patriarh și-a înche-
iat cuvântul de învățătură 
îndemnând oamenii la 
credință dreaptă, puterni-
că și transmițându-le căl-
duroase urări de sănătate 
și binecuvântare Divină. 
Apoi, cu inima Sus, Sus 
de tot, s-a rugat lui Dum-
nezeu pentru odihna su-
fletelor părinților, profe-
sorilor și tuturor celor ca-
re l-au ajutat să se dez-
volte duhovnicește. 

Întru mulți și 
luminoși ani, 
Preafericite 
Părinte Patriarh! 

În semn de prețuire și 
binecuvântare pentru în-
treaga slujire, cu prilejul 
acestei frumoase cinstiri, 
îi urăm și noi, echipa Jur-
nalul de Ilfov, Preafericitu-
lui Părinte Daniel, Patriar-
hul Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, sănătate, bucurie și 
ajutor sfânt în toate! Întru 
mulți și luminoși ani, Prea-
fericite Părinte Patriarh! 

religie

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

Premiul Emanu-
el Heufeder (Germa-
nia, 1998), Medalia Come-
morativă “150 de ani de 
la nașterea lui Mihai Emi-
nescu” și Ordinul “Servi-
ciul Credincios” în rang de 
Mare Cruce acordat de că-
tre Președinția României 
(2000), Membru titular al 
Academiei Internaționale 
de Științe Religioase, 
de la Bruxelles (2000), 
Premiul Pro Humanita-
te acordat la Berlin, în 
2002, de Fundația Eu-
ropeană pentru Cultură 
Pro Europa (din Freiburg 
im  Breisgau), Senator de 
onoare al Universității 
Dunărea de Jos (Galați, 
2003) sunt doar câ-
teva dintre distincțiile 
deținute. Patriarhul Dani-
el deține și titlul de Doc-
tor Honoris Causa al mai 
multor institute acade-
mice din țară și din stră-
inătate: Universitatea de 
Arte “George Enescu”, 
din Iași (2006), Universi-

tatea Babeș-Bolyai (UBB), 
Cluj. Ca o încununare a 
tuturor contribuțiilor sale, 
la data de 30 septembrie 
2007, președintele Româ-
niei i-a conferit Ordinul 
Național “Steaua Români-
ei” în grad de Mare Cruce. 
Onorat de-a lungul timpu-
lui cu numeroase premii, 
titluri și distincții, pentru 
Părintele Patriarh Dani-
el cel mai mare dar îl re-
prezintă viața primită de 
la Dumnezeu. De aceea, 
nu a contenit să trăiască 
în cuvântul Domnului. A 
apărat întotdeauna Bise-
rica, familia creștină și a 
îndemnat poporul la ru-
găciune, milostenie, dra-
goste și sfințenie. A avut 
un rol social deosebit. Prin 
săvârșirea multor fapte de 
caritate, Patriarhul Dani-
el a ajutat o mulțime de 
oameni bolnavi, săraci, 
marginalizați, devenind 
un model demn de urmat 
pentru societatea de as-
tăzi.

Întâistătătorul BOR, o 
viață dedicată Binelui

Sute de titluri 
și distincții 

onorifice, în 
peste trei decenii 

academice
Preafericitul Părinte Daniel este al 
șaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române. El a fost întronizat ca Patriarh 
al Bisericii Ortodoxe Române la data de 
30 septembrie 2007. În cei peste 30 de 
ani de activitate academică și peste 20 
de arhierie, a deținut numeroase funcții 
și a fost onorat cu diverse premii, titluri și 
distincții.

Ionela ChIrCu

La mulţi şi binecuvântaţi 
ani, Părinte Patriarh! 
Preafericitul Părinte Daniel a împlinit 
frumoasa vârstă de 68 de ani 

Mare bucurie 
duhovnicească s-a 
așternut în Catedrala 
Patriarhală luni, pe 
22 iulie, la împlinirea 
vârstei de 68 de 
ani a Preafericitului 
Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române. 
Întâistătătorul 
Bisericii Ortodoxe 
Române (BOR) a 
fost aniversat ca un 
adevărat păstor cu 
suflet bun foarte 
sensibil la suferințele 
aproapelui, gata 
oricând să aline și să 
dea ajutor. 

Ionela ChIrCu 

Ne gândim 
cu deosebit 
respect la toți 
locuitorii”

Patriarhul BOR

Preafericitul 
Părinte Daniel


