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Cuvântul bun 
luminează 
comunicarea 

“În contextul pande-
miei, platformele de so-
cializare s-au dovedit a fi 
un mijloc misionar și pas-
toral foarte util, întrucât 
o mare perioadă de timp 
credincioșii nu au putut 
participa fizic la slujbe-
le Bisericii. Astfel, trans-
miterea slujbelor online 
a reprezentat o mângâie-
re sufletească, o sursă de 
pace și bucurie, mai ales 
că foarte mulţi oameni au 
suferit de singurătate, an-
xietate, nesiguranţa zilei 
de mâine, teama de îm-
bolnăvire și de moarte. Le 
mulţumim eparhiilor, pa-
rohiilor și mănăstirilor din 
cuprinsul Patriarhiei Ro-
mâne că au răspuns cu 
promptitudine îndemnuri-
lor noastre și nevoilor spi-
rituale ale credincioșilor, 
asigurând transmiterea 
Sfintei Liturghii și a ce-
lorlalte slujbe pe reţelele 
de socializare. Prin slujbe-
le Bisericii difuzate online, 
perioada de însingurare și 
neliniște a fost transfor-

mată într-una de speranţă 
și comuniune, credincioșii 
așteptând cu multă res-
ponsabilitate și încrede-
re în Dumnezeu momen-
tul participării liturgice re-
ale, de care astăzi ne bu-
curăm”, a spus Patriarhul 
României.

Preafericitul Părin-

te Daniel, Patriarhul BOR 
i-a felicitat pe toţi cei care 
utilizează platformele so-
ciale pentru promovarea 
faptelor bune.

Totodată, Preaferici-
tul Părinte Patriarh Daniel 
a atenţionat asupra fap-
tului că, în „epoca actu-
ală, a comunicării instan-
tanee” este nevoie mai 
mult ca oricând de „cul-
tivarea discernământului 
digital”. “Ziua mondială 
a reţelelor de socializare, 
serbată anual la data de 
30 iunie, este un prilej de 
a-i felicita pe toţi cei care 
utilizează platformele so-
ciale pentru promovarea 
cuvintelor și faptelor bu-
ne ale oamenilor, nu pen-
tru a genera conversaţii 
conflictuale și ofensatoa-
re. În acest sens, Mântu-

itorul Iisus Hristos ne în-
deamnă cu aceste cuvin-
te: «Așa să lumineze lu-
mina voastră înaintea oa-
menilor, încât să vadă fap-
tele voastre cele bune și 
să slăvească pe Tatăl vos-
tru Cel din Ceruri» (Ma-
tei 5, 16). Prin urmare, să 
folosim cu discernământ 
și responsabilitate reţelele 
de socializare în duhul 
solidarităţii, respectului și 
iubirii de semeni, potrivit 
cuvintelor Sfântului Apos-
tol Pavel: «Nu faceţi nimic 
din duh de ceartă, nici din 
slavă deșartă, ci cu sme-
renie unul pe altul să-l so-
cotească mai de cinste 
decât el însuși. Să nu cau-
te nimeni numai ale sale, 
ci fiecare și ale altuia» (Fi-
lipeni 2, 3-4)”, a mai spus 
Părintele Patriarh.

RELIGIE

Baloanele, pictatul, 
explorarea parcului și joa-
ca au fost distracţia copi-
ilor, iar bucuria reîntâlnirii 
a fost împărtășită de toţi 
participanţii, scrie Basilica.
ro. “Un vechi proverb spu-
ne că este nevoie de un 
sat întreg ca să crești un 
copil. Pentru femeile în-
sărcinate și mamele lipsi-
te de sprijin, o întâlnire de 
socializare cu alte mame 
este o adevărată binecu-
vântare. Faptul că discută, 
își povestesc experienţele 
de viaţă, problemele și bu-
curiile legate de creșterea 
copiilor le ajută să sim-
tă că nu sunt singure. Iar 
gândul că fac parte dintr-
o comunitate le impulsio-
nează să treacă mai ușor 
peste dificultăţi în viaţa de 
zi cu zi”, a declarat Vero-
nica Tuţu, asistentul social 

al centrului, pentru Basili-
ca.ro. 

Rolul acestor 
întâlniri 

Scopul acestor în-
tâlniri este crearea unei 
reţele informale de spri-
jin reciproc. În timp, ma-
mele se cunosc mai bi-
ne și construiesc relaţii 
care continuă și dinco-
lo de intervenţia centru-
lui prin activităţi specifi-
ce. Centrul de consilie-
re și sprijin “Sfânta Ale-
xandra Împărăteasa” ofe-
ră sprijin pe termen me-
diu și lung femeilor însăr-
cinate, mamelor singure 
și familiilor cu mulţi copii, 
iar serviciile de consiliere 
și asistenţă psihologică și 
socială sunt acreditate de 
autorităţi.

Centrul “Sf. Alexandra 
Împărăteasa” a 

organizat o nouă 
întâlnire în aer liber 
cu mamele și femeile 
însărcinate pe care le 

sprijină 
Femeile însărcinate și mamele care 
primesc sprijin din partea Centrului de 
consiliere și sprijin “Sfânta Alexandra 
Împărăteasa”, din București, au avut o 
nouă întâlnire în aer liber, joi, 24 iunie. 
Cu această ocazie, voluntarii centrului au 
organizat și diverse activități pentru copii, 
întâlnirea dovedindu-se a fi un moment 
de respiro pentru mame. 

De Ziua mondială a reţelelor de socializare,

Patriarhul României a 
îndemnat lumea la libertate 

şi responsabilitate în 
comunicarea digitală

Pagină realizată de  ionela ChirCu

Lumea întreagă a sărbătorit miercuri, 30 
iunie, Ziua mondială a rețelelor de socializare. 
Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a 
transmis un mesaj prin intermediul căruia a 
îndemnat lumea la libertate și responsabilitate 
în comunicarea digitală, amintind importanța 
rețelelor sociale în timpul pandemiei de 
coronavirus. Prezentăm și noi, în cele ce 
urmează, mesajul integral al Întâistătătorului 
Bisericii Ortodoxe Române! 


