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Așadar, anul 2020 
a fost proclamat oficial, 
An omagial al pastorației 
părinților și copiilor și An 
comemorativ al filantropi-
lor ortodocși români. Ac-
tul de proclamare a fost 
citit miercuri, pe 1 ianu-
arie, de către Episcopul-
Vicar Patriarhal Varlaam 
Ploieșteanul, Secretarul 
Sfântului Sinod. Prezen-
tăm și noi, în cele urmea-
ză, actul integral al pro-
clamării, dat publicității 
de Basilica.ro și semnat 
de președintele Sfântului 
Sinod, Preafericitul Părin-
te Daniel, Patriarhul Bise-
ricii Ortodoxe Române. 

Bisericile 
vor organiza 
evenimente 
cultural-
educaționale în 
cinstea familiei 
și a filantropilor 
ortodocși    

“Sfântul Sinod al Bi-
sericii Ortodoxe Româ-
ne, în ședința sa de lucru 
din 25 octombrie 2018, a 
hotărât declararea anu-
lui 2020, în Patriarhia Ro-
mână, ca “Anul omagial 
al pastorației părinților și 
copiilor” și “Anul come-
morativ al filantropilor 
ortodocși români”. To-
todată, Sfântul Sinod a 
aprobat și programul-ca-
dru (teologic-educațional, 
cultural și mediatic) intitu-
lat “2020 – Anul omagial 
al pastorației părinților și 

copiilor și Anul come-
morativ al filantropi-
lor ortodocși români”. În 
ședința din 30 septembrie 
2019, Sfântul Sinod a ho-
tărât “completarea Pro-
gramului-cadru (teologic-
educațional,  cultural 
și mediatic) intitulat 
“2020 – Anul omagial al 
pastorației părinților și 
copiilor și Anul come-
morativ al filantropilor 
ortodocși români” cu re-
perele tematice și planu-
rile de acțiuni enunțate 
în referat”. După aceas-
ta, la Cancelaria Sfântului 
Sinod, programul-cadru 
aprobat prin hotărârea si-
nodală nr. 10.709/2018 
a fost completat cu re-
perele tematice și pla-
nurile de acțiuni aproba-
te prin hotărârea sinoda-
lă nr. 9706/2019. A rezul-
tat, astfel, un text unitar, 
care prezintă complet ho-
tărârile sinodale referi-
toare la programul-cadru 
(teologic-educațional, 

cultural și mediatic) in-
titulat “2020 – Anul 
oma gial al pastorației 
părinților și copiilor și 
Anul comemorativ al fi-
lantropilor ortodocși ro-
mâni”. Ca parte a pro-
gramului-cadru, la Con-
ferința pastoral-misiona-
ră semestrială din primă-
vara anului 2020 se va 
trata tema “2020 – Anul 
omagial al pastorației 
părinților și copiilor”, iar 
la Conferința pastoral-mi-
sionară semestrială din 
toamna anului 2020 se va 
trata tema “2020 – Anul 
comemorativ al filantro-
pilor ortodocși români” 
în Patriarhia Română, cu 
posibilitatea aprofundării 
acestora și la conferințele 
preoțești administrative 
lunare, pe care le vor sta-
bili fiecare eparhie, pre-
cum și în cadrul cercurilor 
pastorale. În luna octom-
brie din anul 2020, la Pa-
latul Patriarhiei, va fi or-
ganizată o ședință solem-

nă a Sfântului Sinod cu te-
ma “2020 – Anul omagial 
al pastorației părinților și 
copiilor” și „Anul come-
morativ al filantropilor 
orto docși români” în Pa-
triarhia Română.

“Cele două teme, 
omagială și comemorati-
vă, evidențiază două co-
ordonate cu o importanță 

majoră în viața și activi-
tatea bisericească”, spu-
ne Preafericitul Părinte 
Daniel, 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, filia-
le și frățești”. “Să ne ru-
găm Mântuitorului Iisus 
Hristos, Maicii Domnu-
lui și tuturor sfinților să 
ocrotească familia și să 
înmulțească iubirea din-
tre soți și soții, iubirea 
copiilor față de părinți și 
a părinților față de co-
pii”, mai spune Preaferi-
cirea Sa.
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„Proclamarea anu-
lui 2020 ca Anul omagial 
al pastorației părinților și 
copiilor urmărește evi-
den țierea reperelor bibli-
ce și patristice privitoa-
rea la pastorația părinților 
și copiilor precum și sub-
linierea rolului educației 
creștine în societatea 
contemporană. (...) Icoa-
na emblematică a anului 
omagial 2020 este icoana 
Sfinților Părinți Ioachim și 
Ana și a fiicei lor, Fecioara 
Maria. Familia este bine-
cuvântare și icoană a iu-
birii lui Dumnezeu pentru 
umanitate”, a spus Pă-
rintele Patriarh în cadrul 
proclamării Anului oma-
gial și comemorativ 2020, 
citat de Basilica.ro.

Biserica alină 
suferințele 
oamenilor 

Potrivit aceleiași sur-
se, Patriarhul României a 
atras atenția asupra pe-
ricolelor la care este ex-
pusă familia creștină în 
zilele noastre. ”În socie-
tatea contemporană fa-
milia creștină trăiește 
într-o lume confuză din 
punct de vedere spiritu-
al, fiind confruntată ade-
seori cu multiple provo-

cări și crize precum să-
răcia, migrația, șomajul, 
alcoolismul, droguri-
le, depresia, divorțul și 
nesiguranța zilei de mâi-
ne.” Ca soluție la aceas-
tă criză, Părintele Patri-
arh a îndemnat la afirma-
rea cu tărie a sfințeniei 
căsătoriei, solidarității 
în familie și între familii, 
demnității maternității, 
a paternității, a filiației 
și a fraternității ca da-
ruri ale iubirii lui Dumne-
zeu. ”Proclamarea anu-
lui 2020 ca Anul come-
morativ al filantropilor 
ortodocși români are ca 
scop identificarea și pro-
movarea exemplului celor 
care de-a lungul timpu-
lui au susținut spiritual și 
material activitatea social 
filantropică a Bisericii Or-
todoxe Române, precum 
și evidențierea rolului fi-
lantropiei creștine astăzi 
ca lucrarea pastoral mi-
sionară a Bisericii. Astăzi, 
Biserica Ortodoxă Româ-
nă contribuie în mod sis-
tematic și substanțial la 
alinarea suferințelor oa-
menilor atât prin lucrarea 
liturgică, duhovnicească 
și pastorală, cât și prin lu-
crarea de asistență soci-
ală și filantropică”, a mai 
spus Părintele Patriarh. 

De ce 
omagiază 
Biserica 
familia 

creștină și 
filantropii 
ortodocși? 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, a evidențiat, 
miercuri, pe 1 ianuarie, principalele motive 
care au dus la omagierea familiei creștine 
și a filantropilor ortodocși români în acest 
an. 

Moment solemn la Patriarhie, pe 1 ianuarie

A fost citit actul de 
proclamare a Anului omagial 

şi comemorativ 2020
Prima zi din anul calendaristic a fost o zi cu 
totul specială pentru Patriarhia Română. 
După Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum, 
oficiate de Preafericitul Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
împreună cu Preasfințitul Părinte Varlaam 
Ploieșteanul, Episcop-Vicar patriarhal și 
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, 
a avut loc un moment solemn, citirea 
actului de proclamare a Anului omagial și 
comemorativ 2020. 

Dumnezeu să 
ocrotească 
familia!”

Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române

Preafericitul 
Părinte Daniel


