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Astfel, Patriarhia Ro-
mână a solicitat păstra-
rea unei ore de religie pe 
săptămână în programa 
școlară și la liceele tehno-
logice și profesionale, așa 
cum se întâmplă la cele 
teoretice. “Considerăm că 
trebuie susţinută această 
solicitare a noastră ca să 
se păstreze o oră pe săp-
tămână la toate cele trei 
filiere ale învăţământu-
lui preuniversitar, iar da-
că vor exista la cel profe-
sional anumite diminuări, 
dorim ca religia să fie tra-
tată ca și celelalte disci-
pline umaniste, pentru că 
s-ar crea această frustra-
re de discriminare. Patri-

arhia arată un interes cu 
totul deosebit învăţămân-
tului în general și, desigur, 
învăţământului religios, în 
special”, a spus Preasfin-
ţitul Părinte Varlaam Plo-
ieșteanul, Episcop vicar 
Patriarhal, citat de Basili-
ca.ro. 

Potrivit Basilica.ro, în-
tâlnirea a fost organizată 
în contextul în care până 
la sfârșitul lunii se află în 
dezbatere publică proiec-
tele planurilor-cadru pen-
tru învăţământul liceal și 
profesional, care vor in-
tra în vigoare gradual, în-
cepând cu clasa a IX-a a 
anului școlar 2021-2022. 
Propunerile planurilor ca-

dru pentru filiera teoreti-
că prevăd păstrarea unei 
ore de religie pe săptă-
mână pe durata întregu-
lui an școlar, însă la filie-
rele tehnologică și profe-
sională lucrurile stau dife-
rit. “Ar trebui să găsim so-
luţii cât să păstrăm o oră 
întreagă, ţinând cont de 
importanţa acestei disci-
pline pentru formarea ti-
nerilor pentru o societa-
te modernă, care nu în-

seamnă doar tehnologie, 
ci înseamnă și cultură și 
spiritualitate și din aceas-
tă perspectivă disciplina 
nu poate fi înlocuită cu o 
alta. Predarea Religiei în 
școală are valenţe educa-
ţionale profunde, prin ro-
lul ei formativ în viaţa co-
piilor și a tinerilor. Ora de 
religie, a spus Preasfinţia 
Sa, contribuie la reduce-
rea efectelor negative ale 
crizei contemporane de 

identitate și de orientare, 
întrucât propune modele 
viabile de bunătate, sfin-
ţenie și convieţuire uma-
nă”, a mai spus Episcopul 
vicar Patriarhal. 
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Potrivit Basilica.ro, 
părintele Toma Ştefan, 
slujitor al acestui locaș de 
cult, a făcut o rugăciune 
pentru iertarea și odihna 
celor care s-au mutat la 
Domnul în urma incendiu-
lui. Sâmbătă, după Sfânta 
Liturghie de sărbătoarea 
Sfinţilor Trei Ierarhi, pă-
rintele Toma Ştefan a citit, 
din nou, rugăciuni pentru 
sufletele acestora. De alt-
fel, cu toate că personalul 
medical nu a putut parti-
cipa din cauza regulilor de 
izolare  foarte stricte din 
spital, la Capela „Sfân-
tul Mare Mucenic Panteli-
mon” au fost înălţate per-
manent rugăciuni pentru 
personalul medical și pen-
tru vindecarea celor bol-
navi și în suferinţă.

Patriarhul 
României, mesaj 
de condoleanțe 
familiilor îndoliate 

La rândul său, Prea-
fericitul Părinte Daniel, 

Patriarhul Bisericii Orto-
doxe Române, a transmis 
un mesaj de condoleanţe 
și consolare familiilor în-
doliate, chiar din prima 
parte a zilei de vineri. 
„Adresăm un părintesc 
mesaj de condoleanţe și 
consolare familiilor celor 
decedaţi, rudelor și prie-
tenilor acestora, precum 
și întregului personal me-
dical care i-a îngrijit și ca-
re a încercat să le salveze 
viaţa”, a transmis Patriar-
hul României.  Reamintim 
că un incendiu a izbuc-
nit, în dimineaţa zilei de 
vineri, 29 ianuarie, în Pa-
vilionul 5 al Institutului 
de Boli Infecţioase „Ma-
tei Balș” din București, 
unde erau internaţi 
pacienţi diagnosticaţi cu 
 COVID-19. Incendiul a iz-
bucnit în jurul orei 05:00. 
Pacienţii internaţi în acel 
pavilion al unităţii sanita-
re erau conectaţi la oxi-
gen, fiind diagnosticaţi cu 
COVID-19 în stadiu mediu 
spre sever.

Rugăciuni la 
Spitalul ”Matei 
Balș” pentru 
victimele 
incendiului 
Victimele incendiului de la Institutul de 
Boli Infecţioase ”Matei Balş”, din Capitală, 
au fost pomenite încă de vineri, 29 
ianuarie, la Capela „Sfântul Mare Mucenic 
Pantelimon”, din incinta spitalului.

Parlamentul României a găzduit miercuri, 
pe 3 februarie, o dezbatere pe tema 
orei de religie în şcoli. La evenimentul 
organizat de Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din Camera 
Deputaţilor, împreună cu Comisia pentru 
învăţământ, tineret şi sport din Senatul 
României, a participat şi Preasfinţitul 
Părinte Varlaam Ploieşteanul, alături de 
pr. Nicuşor Beldiman, consilier patriarhal 
coordonator, şi pr. George Jambore, 
inspector la Sectorul Teologic Educaţional 
al Patriarhiei Române. 

ierarhul a adus mai 
multe argumente în 
sprijinul afirmaţiilor 
sale. Preasfinţia Sa a 
reamintit că tinerii și copiii 
au dreptul constituţional 
(Constituţia româniei, 
art. 32, alin. 7) de a 
participa la orele de 
religie. episcopul vicar 
patriarhal a făcut referire 
la legea privind libertatea 
religioasă și regimul 
general al cultelor (nr. 
489/2006) care prevede 
că, în învăţământul de stat 
și particular, predarea 
religiei este asigurată 
prin legea cultelor 

recunoscute (art. 32, 
alin. 1), dar și la legea 
educaţiei naţionale 
(nr. 1/2011) în care se 
menţionează că Planurile-
cadru ale învăţământului 
primar, gimnazial, liceal și 
profesional includ religia 
ca disciplină școlară, 
parte a trunchiului comun. 
elevilor aparţinând 
cultelor recunoscute 
de stat, indiferent de 
numărul lor, li se asigură 
dreptul constituţional de a 
participa la ora de religie, 
conform confesiunii 
proprii (art. 18, alin. 1), 
informează Basilica.ro.

Religia, un drept 
constituțional al copiilor

Predarea 
Religiei 
în şcoală 
are valenţe 
educaţionale 
profunde”
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Preasfinţitul 
Părinte Varlaam 
Ploieşteanu

Patriarhia dorește păstrarea orelor de Religie 
în programa tuturor școlilor preuniversitare 


