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În condițiile creşte-
rii alarmante a numaru-
lui cazurilor de coronavi-
rus, Patriarhul României 
îndeamnă oamenii să as-
culte sfaturile medicilor şi 
să respecte măsurile de 
protecție sanitară. 

Toate acestea au fost 
transmise populației de 
către Preafericirea Sa, 
printr-un mesaj dat pu-
blicității de Basilica.ro, pe 
care îl prezentăm şi noi, 
integral, în cele ce urmea-
ză! 

“În această perioa-
dă extrem de grea, când 
țara noastră se confrun-
tă cu cel mai intens val 
al pandemiei, care sufo-
că secțiile ATI ale spitale-
lor, Patriarhia Română în-
deamnă stăruitor pe toți 
credincioşii şi pe toți cle-
ricii săi să sporească ru-
găciunea pentru sănăta-
te, să respecte măsurile 
de protecție recomanda-
te de autoritățile medicale 
şi să asculte îndemnurile 
medicilor ce lucrează pen-
tru alinarea suferinței bol-
navilor. Viața şi sănătatea, 
fiind daruri primite de la 
Dumnezeu, trebuie păs-
trate şi cultivate cu multă 
grijă, smerenie şi înțelep-
ciune, spre binele perso-
nal, al familiei şi al socie-
tății în care ne aflăm”, a 
transmis Preafericitul Pă-
rinte Daniel, Patriarhul Bi-
sericii Ortodoxe Române.

Biserica a 
intensificat 
rugăciunea şi 
filantropia

De altfel, este cunos-
cut faptul că, pentru pro-
tejarea sănătății oameni-

lor, de la debutul pande-
miei şi pană în prezent, 
Biserica a intensificat ru-
găciunea şi filantropia. 
Astfel, în tot acest timp, 
în toate unitățile de cult 
din țară s-au făcut rugă-
ciuni speciale pentru înce-
tarea molimei. Asemenea 
rugăciuni au fost rostite 
inclusiv în Catedrala Patri-
arhală, din Bucureşti. Tot 
în Capitală au fost organi-
zate procesiuni cu moaş-
tele Sfântului Cuvios Di-
mitrie cel Nou, Ocrotitorul 
Bucureştilor. Procesiuni si-
milare au fost organizate 
şi în lăcaşele sfinte din Ar-
hiepiscopia Iaşilor (Iaşi, 
Neamț şi Botoşani, 5 apri-
lie 2020), Arhiepiscopia 
Târgoviştei (Târgovişte, 
14 aprilie 2020), Arhiepi-
scopia Argeşului şi Mus-
celului (Curtea de Argeş, 
21 aprilie 2020) etc. De 
asemenea, în data de 20 
iunie 2020, preoții din 
Protopopiatul Ilfov Nord 
au scos din Mănăstirea 
Căldăruşani, în procesiu-
ne religioasă, Icoana fă-
cătoare de minuni a Mai-
cii Domnului şi moaştele a 
doi mari sfinți, Sfântul Ie-
rarh Grigorie Dascălul şi 
Sfântul Mare Mucenic Ar-
temie. Clericii au invocat 
sfinții în rugăciuni pen-
tru încetarea epidemiei şi 
pentru ocrotirea localnici-
lor în fața molimei.  

Peste 135.000 
de persoane 
vulnerabile 
social, ajutate 
de voluntarii 
Patriarhiei   
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Activitate al Bisericii Or-
todoxe Române pe anul 
2020, intitulat “În lup-
tă cu pandemia, Biseri-
ca a intensificat rugăciu-
nea, filantropia şi prote-
jarea sănătății oamenilor”, 
evidențiază faptul că, anul 
trecut, Biserica a înregis-
trat o creştere a cheltuieli-
lor cu 17,6%, respectiv 5,7 
milioane euro, față de anul 
2019. Mai exact, aceasta 
a cheltuit 38 de milioane 
de euro pentru a veni în 
sprijinul românilor, în anul 
pandemiei. “De la ajutor 
financiar ori material, la 
trimiterea de echipamente 
sanitare de protecție aco-
lo unde era cea mai ma-
re nevoie de ele, până la 
rugăciunea, încurajarea şi 
mângâierea celor bolnavi, 
a celor însingurați ori a ce-
lor îndoliați, Biserica Or-
todoxă Română, în întreg 
ansamblul ei, prin ierarhi, 
clerici, voluntari şi simpli 
credincioşi, şi-a intensifi-
cat eforturile pentru a răs-

punde urgent şi eficient 
crizei provocate de pan-
demia de COVID-19,” a 
spus Patriarhul României, 
citat de Basilica.ro. ”Pes-
te 14.500 de voluntari au 
oferit servicii de asistență 
socială unui număr de 
aproape 138.000 de be-
neficiari: copii, vârstnici, 
persoane vulnerabile soci-
al”, a mai spus Preaferici-
tul Părinte Patriarh Daniel. 

Recunoştință şi 
prețuire! 

Tot în perioada pan-
demiei, pe lângă servicii-
le sociale oferite, prin pro-
gramele filantropice, Bise-
rica a mai acordat ajutoa-
re financiare de 17 milioa-
ne lei şi ajutoare materia-
le în valoare de 61,5 mili-
oane de lei. În suma totală 
de 38 de milioane de eu-
ro nu sunt cuprinse cheltu-
ielile privind numeroasele 
activități caritabile ale pa-
rohiilor şi mănăstirilor, ca-
re nu sunt raportate siste-
matic centrelor eparhiale. 
“Dorim să apreciem efor-
turile spirituale şi materia-
le ale tuturor celor care au 
lucrat direct sau au sprijinit 
Biserica Ortodoxă Română 
în lucrarea remarcabilă de 
ajutorare a credincioşilor 
în timpul pandemiei. Ex-
primăm recunoştința şi 
prețuirea față de toți cei 
care ajută Biserica noas-
tră: clerici şi credincioşi 
mireni, autorități centrale 
şi locale, sponsori şi volun-
tari”, a mai spus Părintele 
Patriarh.
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În cea mai grea perioadă a pandemiei de COVID-19,

Patriarhul României îndeamnă lumea la 
rugăciune şi grijă pentru sănătate 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române face apel la 
credincioşii din întreaga țară să sporească 
rugăciunea, în cea mai grea perioadă a 
pandemiei de COVID-19. 


