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Profesorii de Religie din Arhiepiscopia 
Bucureștilor au primit, la început de an 
școlar, binecuvântarea Preafericitului 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, spre a călăuzi elevii pe drumul 
cunoașterii, în lumină. Miercuri, pe 11 
septembrie, cadrele didactice de specialitate 
s-au reunit la “Consfătuirea Anuală  a 
Profesorilor de Religie” pentru a stabili un 
traseu clar care să ducă la creșterea calității 
actului educațional. Evenimentul a avut 
loc în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a 
Palatului Patriarhiei, în prezența Părintelui 
Patriarh. 

Prezentăm și noi, în 
cele ce urmează, me-
sajul integral al Patriar-
hului României, care în-
deamnă la intensificarea 
colaborării dintre fami-
lie, școală și biserică pen-
tru promovarea valorilor 
permanente și modele-
lor autentice care duc la 
dezvoltarea unei educații 
utile pentru viață atât în 
plan personal, cât și co-
munitar. “Cu dragoste 
părintească, binecuvân-
tăm pe toți elevii, părinții 
și cadrele didactice din 
învățământul preuniver-
sitar, la începutul anului 
școlar 2019-2020. Sfân-

tul Sinod al Bisericii Or-
todoxe Române a decla-
rat anul 2019 ca An oma-
gial al satului românesc 
(al preoților, învățătorilor 
și primarilor gospodari). 
Prin această inițiativă, s-a 
dorit evidențierea faptu-
lui că satul este spațiul în 
care s-au format și păs-
trat, de-a lungul timpului, 
multe dintre valorile spi-
rituale, culturale și iden-
titare, transmise până în 
zilele noastre. În acest 
sens, relevant este mo-
delul scriitorului și dască-
lului Ion Creangă, cel ca-
re a valorificat resursele 
sufletești ale țăranului ro-

mân și a îmbinat armoni-
os dragostea pentru copii 
cu darul povestirii: «Hai 
mai bine despre copilă-
rie să povestim, căci ea 
este veselă și nevinova-
tă și drept vorbind, aces-
ta-i adevărul» (Amin-
tiri din copilărie, capito-
lul II). Satul românesc 
nu mai este astăzi ce era 
cu mai mulți ani în ur-
mă. În multe sate, locu-
rile natale sunt părăsite 
de către generațiile tine-
re, mulți elevi provin din 
familii dezavantajate din 
punct de vedere econo-
mic, accesul la educație 
este limitat, iar solidari-
tatea dintre oameni este 
tot mai redusă, sătenii în-
străinându-se de propriul 
pământ și de propria lor 
identitate”, a spus Prea-
fericitul Părinte Patriarh, 
Daniel, citat de Basilica.
ro. 

Biserica Ortodoxă 
cultivă libertatea, 
responsabilitatea 
și demnitatea 
copiilor 

P r i n  i n t e rmed i u l 
aces tui mesaj, Părinte-
le Patriarh ne reamintește 
importanța Bisericii în viața 
copiilor și în societate. “Bi-
serica Ortodoxă Română 
susține educația în mediul 
rural, organizând proiec-

te de prevenire și corecta-
re a fenomenului de pără-
sire timpurie a școlii, așa 
cum este Proiectul Ale-
ge Școala! (etapele IV, V 
și VI), organizat în parte-
neriat cu Fundația World 
Vision România. Totoda-
tă, prin continuarea Pro-
gramului catehetic Hris-
tos împărtășit copiilor, prin 
organizarea de tabere și 
activități educaționale, Bi-
serica dorește să încura-
jeze copiii și tinerii să-și 
trăiască viața în comuni-
une de iubire cu Dumne-
zeu și oamenii, după în-
demnul Sfântului Apostol 
Pavel: «Drept aceea să ur-
mărim cele ale păcii și ce-
le ale zidirii unuia de că-
tre altul» (Romani 14, 19). 
Acolo unde există coope-
rare strânsă între preot, 
primar și învățător, se cre-
ează speranță mai multă 
și comuniune spirituală 
mai intensă. Astăzi, atât 
în mediul rural, cât și în 
mediul urban, Familia, Bi-
serica și Școala sunt che-
mate să ofere copiilor și 
tinerilor ajutorul necesar 
dezvoltării lor atât în plan 
personal, cât și comuni-
tar, să cultive libertatea, 
responsabilitatea și dem-
nitatea persoanei umane, 
într-o lume marcată pro-
fund de individualism și 
secularizare”, a mai spus 
Preafericitul Părinte Patri-
arh Daniel. 

La debutul noului an 
de învățământ, 

Întâlnirea anuală 
a profesorilor 
de religie, la 

Patriarhie
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Cea mai amplă în-
tâlnire anuală a dască-
lilor din Arhiepiscopia 
Bucureștilor, organizată cu 
scopul susținerii educației 
creștine, a avut loc, 
așadar, săptămâna trecu-
tă. Profesorii de religie au 
accentuat, în timpul dez-
baterii, rolul educației reli-
gioase în vederea creșterii 
duhovnicești, a îmbogățirii 
spirituale a copiilor. Au 
fost evidențiate aspec-
te privind asigurarea apli-
cării corecte a noilor pro-
grame școlare, priorități 
ale educației pentru anul 
școlar 2019-2020 și multe 
alte aspecte extrem de im-
portante. Cu acest prilej, 
profesorii au fost sfătuiți 
de Părintele Patriarh să 
nu diminueze conștiința 
lor misionară de a forma 
buni creștini. „Este de do-
rit o creștere permanen-
tă a exigențelor didactice, 
însă excelența în educația 
religioasă nu trebuie să se 
epuizeze în cunoașterea 
informațională, ci trebuie 
să acorde importanță cel 
puțin egală și formării spi-
rituale și practice a elevi-
lor. (...) Profesorul de Re-
ligie trebuie să transmită 
cunoștințe religioase, dar 

și să cultive comuniunea 
în sufletele elevilor, adică 
bucuria, pacea interioară, 
speranța și dorința de-a 
ajuta pe alții. Într-o lume 
confuză și dezorientată, 
tinerii caută, în Familie, în 
Biserică și în Școală, per-
soane care să-i ajute să 
discearnă între provocări-
le actuale și perspectivele 
de viitor, între tentații efe-
mere și valori permanen-
te, între moda zilei și mo-
dul de a cultiva identitatea 
și demnitatea proprie. În 
acest context social, va-
lorile educaționale oferite 
de Biserică, prin educația 
religioasă din școlile pu-
blice, trebuie susținute și 
promovate de toate 
unitățile bisericești, cu pri-
oritate de parohii și de bi-
rourile de cateheză paro-
hială, întrucât aceste va-
lori îi ajută pe tineri să se 
formeze spiritual, să culti-
ve iubirea față de Dumne-
zeu și iubirea față de se-
meni, ca lumină perma-
nentă pentru viață în mo-
mente bune și în momen-
te dificile”, a spus Preafe-
ricitul Părinte Daniel, Pa-
triarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, citat de Basili-
ca.ro. 

Patriarhul României, la început de an școlar:

“Şcoala şi Biserica susţin 
educaţia elevilor de la 
sate şi oraşe” 
Clopoțelul a sunat deja începerea unui 
nou an școlar. Cu acest prilej, Preafericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, se roagă pentru elevii, 
părinții și cadrele diactice și-i încurajează 
să trăiască în lumina lui Hristos. De 
asemenea, Părintele Patriarh a transmis 
și un mesaj de binecuvântare și susținere 
a învățăceilor, a familiilor lor și a dascălilor 
care-i formează profesional, social și 
emoțional. 

“Cu prilejul începutului anului școlar 2019-2020, ne 
rugăm Mântuitorului nostru iisus Hristos, «Învățătorul 
și domnul» (ioan 13, 13), să lumineze și să umple de 
pace și bucurie sufletele copiilor și tinerilor, precum 
și ale părinților, învățătorilor și profesorilor care îi 
ajută pe elevi să fie o binecuvântare pentru poporul 
român, pentru prezentul și viitorul româniei!”, a mai 
spus Preafericitul Părinte daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe române. 

Patriarhul României: 
“Domnul să umple de pace 
și bucurie sufletele elevilor, 
părinților și profesorilor!”


