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S-au scurs 14 ani de 
când, Preafericitul 
Părinte Daniel 
se află la cârma 
Bisericii Ortodoxe 
Române (BOR). În 
toţi aceşti ani, s-au 
scris file importante 
de istorie a Bisericii. 
De la sfinţirea 
Catedralei Naţionale 
la data de 25 
noiembrie 2018, 
33 de canonizări 
printre care şi cea a 
Episcopului Dionisie 
Erhan, ierarh român 
care a contribuit 
la Marea Unire, 
reorganizarea şi 
reconsolidarea 
Palatului Patriarhiei, 
înfiinţarea 
unor instituţii 
şi demararea 
a numeroase 
programe sociale 
care au venit în 
sprijinul a mii de 
sărmani, până la 
ridicarea şi sfinţirea 
multor aşezări 
sacre care vin 
în întâmpinarea 
nevoilor spirituale 
ale credincioşilor din 
întreaga ţară. 

Joi, pe 30 septem-
brie, BOR a aniversat, 
printr-o ceremonie deose-
bit de frumoasă, 14 ani de 
la întronizarea Părintelui 
Patriarh Daniel. Cu acest 
prilej, de la ora 8:30, s-a 
săvârşit Sfânta Liturghie 
în Paraclisul „Sfântul Gri-
gorie Luminătorul“ al Re-
şedinţei Patriarhale, iar 
începând cu ora 12:00, în 
Altarul de vară al Catedra-
lei Patriarhale „Sfinţii Îm-
păraţi Constantin şi Ele-
na“, a avut loc slujba de 
Te Deum. Ceremonia s-a 
desfăşurat „într-un cadru 
restrâns“ din cauza condi-
ţiilor restrictive impuse de 
pandemia de coronavirus, 
la Te Deum fiind prezenţi, 
alături de PF Daniel, Prea-
sfinţii Episcopi Vicari din 
Bucureşti, membrii Per-
manenţei Consiliului Na-
ţional Bisericesc şi mem-
brii Permanenţei Consi-
liului Eparhial al Arhiepi-
scopiei Bucureştilor. La fi-
nal, au fost citite mesajele 
de felicitare transmise de 
preşedintele  Klaus Iohan-

nis, de ministrul Educaţi-
ei, Sorin Cîmpeanu şi de 
Ministerul Culturii şi Cul-
telor, Bogdan Gheorghiu.

Elogiu adus 
lucrării pastorale 
şi misionare a 
Patriarhului

Episcopul Vicar Patri-
arhal Varlaam Ploieştea-
nul a elogiat lucrarea pas-
torală şi misionară a Prea-
fericitului Părinte Daniel, 
din cei 14 ani de slujire 
ca Patriarh al României, 
amintind iniţiativa Patriar-
hului de marcare a „Ani-
lor omagiali“ consacraţi, 
printre altele, unor teme 
precum: Sfânta Scriptu-
ră, Sfântul Vasile cel Ma-
re, Crezul Ortodox şi Au-
tocefalia BOR, Sfânta Fa-
milie, Sfântul Maslu şi În-
grijirea bolnavilor, Sfin-
ţii Împăraţi Constantin şi 
Elena, Sfânta Spoveda-
nie şi Împărtăşanie, Sfinţii 
Martiri Brâncoveni, Misi-
unea Parohiei şi Mănăsti-

rii azi şi Sfântul Ioan Gură 
de Aur, Educaţia Religioa-
să şi Sfântul Martir Antim 
Ivireanul, Sfintele Icoane, 
Marea Unire din 1918, Sa-
tul Românesc, Pastoraţia 
Părinţilor şi Copiilor, Pas-
toraţia Românilor din afa-
ra ţării.

Patriarhul Bisericii Or-
todoxe Române, Dani-
el, a îndemnat la folosi-
rea timpului pentru a slă-
vi pe Dumnezeu şi a-i aju-
ta pe semeni. „Nu con-
tează atât de mult nu-
mărul anilor, cât folosi-

rea timpului pentru a slă-
vi pe Dumnezeu şi a ajuta 
pe semeni. (...) Reamin-
tim faptul că Sfântul Va-
sile cel mare a spus: «Nu 
contează numărul fapte-
lor bune, ci iubirea smeri-
tă cu care au fost săvârşi-
te». De aceea, trebuie să 
săvârşim toate activităţi-
le bisericeşti cu iubire fa-
ţă de Dumnezeu şi faţă de 
semeni şi atunci avem bu-
curia conlucrării cu Dum-
nezeu în Biserica Sa“, a 
spus PF Daniel. Totodată, 
Părintele Patriarh a expli-
cat că „lucrarea bisericii a 
fost săvârşită în comuniu-
ne, nu de unul singur, ci 
împreună cu cler şi popor, 
cu toate instituţiile biseri-
ceşti, dar şi în cooperare 
cu instituţiile de stat care 
ne-au ajutat foarte ade-
sea în lucrarea din ţară, 
cât şi în lucrarea pastora-
lă din diaspora română“. 
Înaltul ierarh a mulţumit 
”în mod deosebit” pentru 
ajutorul acordat continuă-
rii lucrărilor de construire, 
pictare şi dotare a Cate-
dralei Mântuirii Neamului. 

Reamintim că, cere-
monia de întronizare a 
Preafericitului Părinte Da-
niel ca Patriarh al Biseri-
cii Ortodoxe a avut loc în 
septembrie 2007, când 
a fost numit în această 
funcţie după decesul Pa-
triarhului Teoctist, la 30 
iulie 2007.
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P r e m i u  E m a n u -
el Heufeder (Germa-
nia, 1998), Medalia Come-
morativă “150 de ani de la 
naşterea lui Mihai Emi-
nescu” şi Ordinul “Servi-
ciul Credincios” în rang de 
Mare Cruce acordat de că-
tre Preşedinţia României 
(2000), Membru titular al 
Academiei Internaţionale 
de Știinţe Religioase, 
de la Bruxelles (2000), 
Premiul Pro Humanita-
te acordat la Berlin, în 
2002, de Fundaţia Eu-
ropeană pentru Cultură 
Pro Europa (din Freiburg 
im  Breisgau), Senator de 
onoare al Universităţii Du-
nărea de Jos (Galaţi, 2003) 
sunt doar câteva dintre 
distincţiile deţinute. Patri-
arhul Daniel deţine şi ti-
tlul de Doctor Honoris Ca-
usa al mai multor institute 
academice din ţară şi din 
străinătate: Universitatea 
de Arte “George Enescu”, 
din Iaşi (2006), Universi-

tatea Babeş-Bolyai (UBB), 
Cluj. Ca o încununare a 
tuturor contribuţiilor sale, 
la data de 30 septembrie 
2007, preşedintele Româ-
niei i-a conferit Ordinul 
Naţional “Steaua Români-
ei” în grad de Mare Cruce. 
Onorat de-a lungul tim-
pului cu numeroase pre-
mii, titluri şi distincţii, pen-
tru Părintele Patriarh Da-
niel cel mai mare dar îl re-
prezintă viaţa primită de 
la Dumnezeu. De aceea, 
nu a contenit să trăias-
că în cuvântul Domnului. 
A apărat întotdeauna Bi-
serica, familia creştină şi 
a îndemnat poporul la ru-
găciune, milostenie, dra-
goste şi sfinţenie. A avut 
un rol social deosebit. Prin 
săvârşirea multor fap-
te de caritate, a ajutat o 
mulţime de oameni bol-
navi, săraci, marginalizaţi, 
devenind un model demn 
de urmat pentru societa-
tea de astăzi.

Preafericitul Părinte Daniel este al 
şaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române. El a fost întronizat ca Patriarh 
al Bisericii Ortodoxe Române la data de 
30 septembrie 2007. În cei peste 30 de 
ani de activitate academică şi peste 20 
de arhierie a deţinut numeroase funcţii 
şi a fost onorat cu diverse premii, titluri şi 
distincţii.

Întâistătătorul BOR, o 
viață dedicată Binelui
Întru mulți și luminoși 

ani, Preafericite 
Părinte Patriarh!

În semn de prețuire și binecuvântare pentru întreaga 
slujire, cu prilejul acestei frumoase cinstiri, îi urăm și 
noi, echipa Jurnalul de ilfov, Preafericitului Părinte 
daniel, Patriarhul Bisericii ortodoxe române, sănătate, 
bucurie și ajutor sfânt în toate! Întru mulți și luminoși 
ani, Preafericite Părinte Patriarh!

Bucurie și ajutor sfânt în toate!


