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Duminica a 23-a du-
pă Rusalii a reprezen-
tat, așadar, începutul „Zi-
lelor satului românesc” 
la Patriarhie, sărbătoa-
re care, până joi, 24 oc-
tombrie, a umplut su-
fletele credincioșilor de 
credință, bucurie și dra-
goste pentru frumos. „În-
trucât majoritatea sluji-
torilor Catedralei Patriar-
hale suntem oameni de 
la sat de origine, noi am 
considerat că este nevo-
ie să avem un set com-
plet de veșminte cu mo-
tive populare. De aceea, 
au fost confecționate la 
Atelierul de broderie al 
Centrului Eparhial treizeci 
de veșminte pentru folo-
sul Catedralei. Vineri (n.r. 
– 25 octombrie) vor înce-
pe manifestările prilejuite 
de hramul Catedralei Pa-
triarhale prin procesiunea 
Calea Sfinților. Anul aces-
ta vom avea un sfânt cu-
vios, o sfântă muceniță 
și un sfânt ierarh, toți 
viețuitori la sat, la înce-
putul vieții lor. Vor fi adu-
se moaștele Sfintei Filof-
teia și ale Sfântului Dio-
nisie, Episcopul Cetății Al-
be. Sfânta Filofteia este 
reprezentată în veșmânt 
cu motive populare”, a 
spus Preafericitul Părinte 
Daniel, Patriarhul Biseri-
cii Ortodoxe Române, ci-
tat de Basilica.ro. Cos-
tul veșmintelor a fost su-
portat de Catedrala Patri-
arhală. Potrivit aceleiași 
surse, în semn de apreci-
ere pentru confecționarea 

veșmintelor, Patriarhul 
României a oferit Atelie-
rului de Broderie al Cen-
trului Eparhial Diploma 
omagială cu medalie a 
Satului românesc și a Pa-
triarhilor Nicodim Mun-
teanu și Iustin Moisescu. 
Distincția a fost ridicată 
de protos. Joachim Be-
jenariu, Consilier Eparhi-
al și coordonatorul servi-
ciului colportaj. 

„Prețuirea satului ro-
mânesc și a contribuției 
sale 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 timpului 
vieții pământești, pentru 
dobândirea mântuirii, ob-
servăm cum, la sat, mai 

mult decât în mediul ur-
ban, viața este înțeleasă 
ca timp binecuvântat 
pentru a sfinți locul în ca-
re trăim. Iar dacă sfințim 
locul în care trăim pe pă-
mânt, putem spera să pri-
mim și un loc în Ceruri, un 

colțișor în Rai”, a spus Pă-
rintele Patriarh, arătând 
că prin aceste omagii se 
dorește evidențierea fap-
tului că satul este spațiul 
în care s-au format și 
păstrat, de-a lungul tim-
pului, multe dintre valo-
rile spirituale, culturale și 
identitare transmise până 
în zilele noastre.

Biserica cinstește 
satul păstrător al 
valorilor spirituale 

La inițiativa Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodo-
xe Române, care a procla-
mat anul 2019 drept Anul 
omagial al satului româ-
nesc, preoții, învățătorii și 
primarii gospodari au fost 
și vor fi elogiați până la 
sfârșitul acestui an, în toa-
te în lăcașele de cult din 
țară. În cinstea creștinilor 
care nu și-au lăsat credința 
și tradiția să piară, dăruin-
du-ne nouă, celor de azi, 
bogăție spirituală, Patri-
arhia Română a organi-
zat anul acesta și un Sim-
pozion internațional care 
s-a bucurat de prezența 
unor invitați de seamă 
din celelalte Biserici Or-
todoxe surori. De ase-
menea, în biserici și în 
școlile cu profil teologic 
au avut loc dezbateri, co-
locvii și seminarii pe te-
ma: „2019 – Anul omagi-
al al satului românesc (al 
preoților, învățătorilor și 
primarilor gospo-
dari) și Anul comemora-
tiv al patriarhilor Nicodim 
Munteanu și Iustin Moi-
sescu și al traducătorilor 
de cărți bisericești”. Pen-
tru valorificarea moștenirii 
istorice, culturale și spiri-
tuale caracteristice satu-
lui românesc autentic, Pa-
triarhia Română a dedi-
cat satului și un Simpozi-
on național. 

Zilele satului românesc,
la Catedrala Patriarhală 

Pagină realizată de 
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Pentru prima dată în istoria țării noastre, toți re-
gii și toate reginele României sunt împreună, la Cur-
tea de Argeș. Osemintele Reginei Elena, mama Rege-
lui Mihai, au fost aduse din Elveția, vineri 18 octom-
brie, la ora 11:00. După ce sicriul a fost depus, pen-
tru scurt timp, la Palatul Elisabeta, rămășițele Reginei 
au fost duse la Curtea de Argeș și așezate pe cata-
falc în Catedrala istorică. Sâmbătă, în jurul prânzului, 
a fost oficiată slujba înmormântării în ctitoria Sfântu-
lui Neagoe Basarab. Ceremonialul a fost condus de Mi-
tropolitul Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, informează 
Basilica.ro. Împreună cu Exarhul Patriarhal au coslujit 
Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale, Arhiepiscopul 
Varsanufie al Râmnicului și ierarhul locului, Arhiepisco-
pul Calinic al Argeșului. În încheierea ceremonialului, 
Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon a citit mesa-
jul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel intitulat “Regi-
na-Mamă Elena a României. O lumină a credinței întă-
rită prin suferință”. 

Peste o mie de români au asistat la 
ceremonie

Apoi sicriul a fost purtat pe umeri de militari ai Bri-
găzii de Gardă Mihai Viteazul până la Noua Catedra-
lă Arhiepiscopală unde a avut loc ceremonia de reîn-
humare. La momentul introducerii sicriului în criptă au 
fost trase 21 de focuri de armă și au fost intonate Im-
nul Național și Imnul Regal. Potrivit sursei citate, la 
slujbă au asistat Majestatea Sa Margareta, Custodele 
Coroanei, Principele Radu, Principesa Sofia, Principesa 
Maria alături de Ducele Amedeo de Aosta, Principesa 
Mafalda, fiica Ducelui De Aosta și Lord Peter Rosslyn, 
șeful Casei Principelui de Wales și Ducesei de Cornwall. 
După încheierea ceremoniei funerare, Majestatea sa 
Margareta, Custodele Coroanei Române, a ieșit din Ca-
tedrală cu stindardul Reginei-Mamă și l-a oferit Aghio-
tantului Regal, pentru a fi expus ulterior în muzeul de la 
Săvârșin. Pe lângă oficialități, la momentul istoric de la 
Curtea de Argeș au asistat peste 1.000 de credincioși. 
Regina-Mamă Elena s-a stins din viață pe 29 noiembrie 
1982, departe de țară, la Lausanne, și a fost înmor-
mântată la cimitirul Boix-de-Vaud din Lausanne.

Premieră istorică 
în România

La 71 de ani de la plecarea în exil și la 
37 de ani de la decesul său, Regina-
Mamă Elena a revenit în România 
pentru eternitate. Sâmbătă, pe 19 
octombrie, rămășițele sale pământești 
au fost reînhumate în Noua Catedrală 
Arhiepiscopală de la Curtea de Argeș. 

Regina-Mamă 
Elena a fost 
repatriată și 
reînhumată la 
Curtea de Argeș 

Au fost… 

În contextul anului omagial dedicat satului 
românesc, Catedrala Patriarhală a adus 
o cinstire aparte satului strămoșesc, cu 
tradițiile și valorile lui spirituale. Cu acest 
prilej, timp de cinci zile începând de 
duminică 20 octombrie, slujitorii lăcașului 
sfânt din inima Bucureștilor au îmbrăcat 
veșminte cu motive tradiționale populare 
românești.  

Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române

Preafericitul 
Părinte Daniel

Prețuirea 
satului 
românesc este 
o necesitate 
și o mare 
demnitate”


