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La 109 ani de la 
nașterea sa și 
la 30 de ani de 
la suirea sa la 
Ceruri, părintele 
Arsenie Boca 
ar putea deveni 
sfânt. Patriarhia 
Română a anunțat 
că propunerea 
Sinodului 
mitropolitan 
al Mitropoliei 
Ardealului de 
canonizare 
a părintelui 
supranumit 
de credincioși 
Sfântul Ardealului 
a fost aprobată 
și transmisă 
Subcomisiei 
sinodale pentru 
canonizarea 
sfinților români. 

Ionela ChIrCu

„Această comi-
sie va invita specialiști 
din diferite domenii de 
competență să redacte-
ze referate pri vind cano-
nizarea pă rintelui Arsenie 
Boca din perspectiva ex-
pertizei lor teologice, de 
pictură bisericească și de 
disciplină monahală. De 
asemenea, vor fi evalua-
te și referate ale cercetă-
torilor istorici permanenți 
desemnați de mitropo-
lii să cerceteze documen-
tele CNSAS pen tru a pre-
zenta acti vitatea părinte-
lui Arsenie Boca în peri-
oada 1945-1989”, preci-
zează Basilica.ro.

Canonizarea 
sfinților este un 
proces anevoios

„Până la luarea unei 
decizii finale, Sfântul Si-
nod al Bisericii Ortodo-
xe recomandă clericilor 
și credincioșilor, indife-
rent dacă susțin canoni-
zarea sau se opun aceste-
ia, să aștepte cu rugăciu-
ne și răbdare rezultatul fi-
nal al Subcomisiei sinoda-
le, evitând atât idealizarea 
excesivă a persoanei pă-
rintelui Arsenie Boca, cât 
și denigrarea lui. Canoni-
zarea sfinților fiind un pro-
ces anevoios, nu se fa-
ce în pripă sau sub emoții 
de moment, mai ales când 
este vorba despre persoa-
ne trecute de curând la 
Domnul, iar mărturiile pre-
zente despre acestea sunt 
contradictorii”, mai infor-
mează Patriarhia Româ nă, 
citată de Basilica.ro.

Din minunile 
părintelui Arsenie 
Boca 

Părintele Arsenie Bo-
ca este unul dintre cei 
mai iubiți preoți din toate 
timpurile. Pentru dragos-
tea sa față de biserică, de 
semeni și de credința în 
Dumnezeu, a fost supus 
unor orori de nedescris în 
temnițele comuniste. În 
fiecare an, la mormântul 
fostului stareț de la Mă-
năstirea Prislop vin să 
se roage mii de pelerini 
din toate colțurile țării. 
O mare de oameni crede 
că părintele Arsenie Boca 
este un mare făcător de 
minuni și vine în sprijinul 
lor, la nevoie. De nume-
le său, sunt legate multe 
minuni. Se spune că pă-
rintele a vindecat un copil 
olog pe loc. Mărturisirea 
a fost făcută publică de 

părintele Oprea Crăciun, 
din Cinciș, Hunedoara, în 
lucrarea sa intitulată „Alte 
mărturii despre Părinte-
le Arsenie Boca”. „În anii 
’50, un sătean din Cinciș, 
Ionică Morar, a fost de 
față la o vindecare mira-
culoasă. Când părin tele 
Arsenie a ieșit din biseri-
ca Mănăstirii Prislop, toți 
oamenii care stăteau jos 
pe pajiște, lângă izvor, s-
au ridicat în picioare să-
i sărute mâna părintelui. 
Doar un copil a rămas jos. 
Unchiul copilului i-a zis 
părintelui să-l ierte pe co-
pil că nu s-a ridicat, deoa-
rece acesta nu poate, ni-
ciodată nu și-a putut folo-
si picioarele. „Ba poate”, 
a zis părintele și a întins 
mâna copilului. Copilul a 
prins cu mâna un deget 
al părintelui și s-a ridicat 
în picioare. De atunci nu 
a mai avut nimic și a pu-

tut să meargă”, a notat 
părintele Oprea Crăciun, 
în cartea sa. 

Scurtă  
poveste a vieții  
marelui  
duhovnic 

Arsenie Boca s-a năs-
cut pe 29 septembrie 
1910, la Vața de Sus, în 
județul Hunedoara și a 
trecut la cele veșnice pe 
28 noiembrie 1989, într-
o chilie din Sinaia. Mor-
mântul său se află la Mă-
năstirea Prislop, loc ales 
chiar de el. Părintele Ar-
senie Boca a fost preot 
ieromonah, teolog și pic-
tor de biserici, stareț la 
Mănăstirea Brâncovea-
nu din Sâmbăta de Sus 
și apoi la Mănăstirea Pris-
lop. Pentru că atrăgea tot 
mai mulți credincioși, a 
fost hărțuit de Securitate 
și martirizat în perioada 
comunistă. El a fost dus 
la Canal, ținut în detenție, 
în închisorile de la Jilava, 
București, Timișoara și 
Oradea. Părintele Arse-
nie Boca este considerat 
drept unul dintre cei mai 
mari duhovnici români ai 
secolului XX.  

religie

Pagină realizată de 
iOnela CHirCU

Au fost puse 
în vânzare 

calendarele 
ortodoxe 

pentru anul 
2020 

Potrivit Basilica.ro, ca-
lendarul creștin-ortodox 
2020 este dis ponibil în 
mai multe forme de pre-
zentare în pangarele bi-
sericilor și în magazinele 
Serviciului Colportaj al Ar-
hiepiscopiei Bucureștilor. 
Spre deo sebire de ca-
lendarul pentru anul în 
curs, în ca lendarul anu-
lui 2020 este trecută, la 
data de 17 septembrie, 
prăz nuirea celui mai nou 
sfânt canonizat de Bise-
rica Ortodoxă Ro mână, 
Sfân tul Ierarh Dionisie, 
Epis copul Cetății Albe-Is-
mail. Conform sursei ci-
tate, fiind an bisect, săr-
bătoarea Sfinților Cu vioși 
Ioan Casian și Gherman 
din Dobrogea va fi muta-
tă de pe 28 pe 29 februa-
rie. De asemenea, anul 
viitor Paștele va fi prăz-
nuit în ziua de 19 aprilie. 
 Noul calendar este ilus-
trat cu icoana Maicii Dom-
nului de pe Catapeteas-
ma Catedralei Patriarha-
le (icoană în email reali-
zată de Otilia Oteleșanu). 
Icoa na este reprezenta-
tivă pen tru Anul Omagi-
al al Pas torației părinților 

și copiilor, Fecioara Ma ria 
fiind „ocrotitoarea famili-
ei și a părinților care nasc 
copii, a copiilor, a mame-
lor, dar și a fecioarelor”. 
Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Ro mâne a pro-
clamat anul 2020 drept 
„An oma gial al pastorației 
părinților și copiilor” și 
„An comemorativ al filan-
tropilor ortodocși români” 
în Patriarhia Ro mână. 
„Cele două teme, oma-
gială și co memorativă, 
eviden ția ză două coor-
donate cu o importanță 
majoră în viața și activi-
tatea bisericească”, spu-
ne Preafericitul Părinte 
Da niel, Patriarhul Biseri-
cii Ortodoxe Române. Cu 
acest prilej, Preafericirea 
Sa subliniază locul central 
al familiei în învățătura 
creștină drept „cadrul in-
tim cel mai de preț pen-
tru cultivarea iubirii con-
jugale, părintești, filiale 
și frățești”. Noile calen-
dare pot fi comandate și 
online, accesând site-ul 
https://colportaj.ro/, si-
te-ul Serviciului Colpor-
taj al Arhiepiscopiei Bu-
cureștilor. 

Arhiepiscopia Bucureștilor și Patriarhia 
Română au editat deja calendarele 
ortodoxe pentru anul viitor. Acestea sunt 
disponibile încă de pe acum în magazinele 
bisericești și în locurile special amenajate 
pentru vânzarea lumânărilor, din lăcașele 
de cult. 
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 Părintele Arsenie Boca, la 
un pas de a f¡ declarat sfânt 


