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Mai mult, Patriarhul 
României le-a explicat cre-
dincioşilor prezenţi la Ca-
tedrala Patriarhală, la ma-
rea sărbătoare a Sfântu-
lui Cuvios Dimitrie cel Nou 
Basarabov, Ocrotitorul Bu-
cureştilor că, „fiecare tre-
buie să fie conştient, liber 
şi responsabil atunci când 
sănătatea sa se află în pe-
ricol”.  „Cei doi prieteni ai 
lui Hristos Cuviosul, Dimi-
trie cel Nou şi Sfântul Cuvi-
os Ioan Iacob de la Neamţ, 
numit şi Noul Hozevit de 
către Biserica Ierusalimu-
lui, sunt prieteni ai lui Hris-
tos, deci aducători de vin-
decare sufletească şi tru-
pească în vreme de boală. 
De aceea, noi ne rugăm să 
ne păzească de orice pri-
mejdie şi, de asemenea, 
îi rugăm să ne dăruias-
că multă sănătate, ajutor 
de la Dumnezeu, pace şi 
bucurie, pentru a spori în 
credinţă şi în iubire creşti-
nă, în sfinţenie şi fapte bu-
ne, amintindu-ne mereu 
că viaţa şi sănătatea sunt 
daruri primite de la Dum-
nezeu, pe care noi trebuie 
să le cultivăm prin rugăciu-
ne, smerenie şi multă gri-
jă, respectând cu stricteţe 
sfatul medicilor şi măsurile 
sanitare hotărâte de auto-
rităţile competente. Fieca-
re trebuie să fie conştient, 
liber şi responsabil atunci 
când sănătatea sa se află 
în pericol. Pentru că noi nu 
ştim dacă suntem suficient 
de pregătiţi să trecem din-
colo”, le-a spus Întâistătă-
torul BOR, credincioşilor, în 
cuvântul său de învăţătu-
ră. 

Îndemn la 
rugăciune 
pentru încetarea 
pandemiei 

La ceas de mare săr-
bătoare creştină, Patriar-
hul României a îndemnat 

la rugăciune către Sfân-
tul Dimitrie cel Nou ca „să 
înceteze această pande-
mie care a devenit foarte 
agresivă şi care a înmulţit 
suferinţa, lacrimile, în toa-
tă ţara şi în toată lumea”. 
„De foarte multe primejdii 
a fost izbăvit oraşul Bucu-
reşti de către Sfântul Di-
mitrie cel Nou. În 1814, în 
timpul domnitorului Cara-
gea, a fost o ciumă cum-
plită. O mulţime de oa-
meni au murit, ca şi în zi-
lele noastre cu epidemia 
aceasta, care în mod ne-
aşteptat a cuprins lumea 
întreagă, devenind pan-
demie. Şi oamenii au stri-
gat cu rugăciuni fierbinţi şi 
cu post şi cu multe lacrimi 
şi au cerut ajutor Sfântu-
lui Dimitrie, care a făcut 
să înceteze ciuma, după 
ce o mulţime de oameni 
au murit. În 1827 a fost 
o secetă cumplită, urma-
tă de o foamete mare şi, 
de asemenea, Sfântul Di-
mitrie cel Nou, fiind rugat 
în procesiune cu moaşte-
le sale, a încetat seceta. 

În 1831, oraşul a fost în-
cercat din nou de holeră. 
Atunci au murit iarăşi sute 
şi mii de oameni din cauza 
holerei şi el a fost rugat să 
izbăvească populaţia înfri-
coşată şi îndurerată şi a 
încetat holera. Deci să ne 
rugăm şi noi să înceteze 
această pandemie care a 
devenit foarte agresivă şi 
care a înmulţit suferinţa, 
lacrimile în toată ţara şi în 
toată lumea”, a mai spus 
Părintele Patriarh.

Patriarhul Daniel, 
urări de sănătate, 
pace şi bucurie 
tuturor românilor

Având în vedere peri-
oada grea prin care trece 
întreaga omenire în con-
textul epidemiologic ac-
tual, Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel a adresat 

tuturor românilor gându-
rile sale alese de sănăta-
te, pace în suflet şi sporire 
în credinţă. „Ne rugăm lui 
Dumnezeu ca pentru mij-
locirile sfinţilor cuvioşi Di-
mitrie cel Nou, Ioan Iacob 
de la Neamţ şi ale tuturor 
sfinţilor să ne dăruiască 
sănătate şi mântuire, pa-
ce şi bucurie şi mult aju-
tor în viaţă, ca să trecem 
prin necazuri, încercări, 
să dăruiască celor bolnavi 
însănătoşire, celor care 
sunt îndoliaţi să le dăru-
iască consolare sau mân-
gâiere sufletească, să dă-
ruiască tuturor multă cre-
dinţă, nădejde şi dragos-
te”, a mai spus Patriarhul 
României. 

Reamintim că mier-
curi, pe 27 octombrie, cu 
prilejul praznicului Sfân-
tului Cuvios Dimitrie cel 
Nou Basarabov, Ocroti-

torul Bucureştilor, pele-
rini din toate colţurile ţă-
rii s-au reunit, din nou, în 
rugăciune şi închinare, în 
curtea Catedralei Patri-
arhale, acolo unde a fost 
aşezată racla cu cinstitele 
moaşte ale acestui sfânt, 
mare făcător de minuni. 
Pentru siguranţa sanitară 
a rugătorilor, pelerinajul 
de anul acesta s-a desfă-
şurat pe parcursul a şap-
te zile. Manifestările dedi-
cate Sfântului Cuvios Di-
mitrie cel Nou au debu-
tat încă de joi, 21 octom-
brie, când Sfintele Moaş-
te ale Sfântului Cuvios Di-
mitrie cel Nou, ale Sfântu-
lui Cuvios Ioan Iacob de la 
Neamţ, ale Sfinţilor Împă-
raţi Constantin şi Elena şi 
ale Sfântului Nectarie de 
la Eghina au fost scoase 
spre închinare în pridvo-
rul Catedralei Patriarhale. 

Sâmbătă dimineaţă, Sfin-
tele Moaşte au fost aşeza-
te spre închinare în Balda-
chinul Sfinţilor, iar joi, pe 
28 octombrie după închi-
narea ultimului credincios, 
au fost aşezate din nou 
în Catedrala Patriarhală. 
Pentru evitarea răspândirii 
noului coronavirus, racle-
le cu Moaştele Sfinţilor au 
fost acoperite cu un capac 
transparent, care a fost 
dezinfectat permanent. 
Ca şi anul trecut, partici-
parea la manifestările or-
ganizate de Arhiepiscopia 
Bucureştilor în colabora-
re cu Patriarhia Română, 
s-a desfăşurat „cu respec-
tarea atentă a măsurilor 
sporite de precauţie, ordi-
ne şi protecţie igienico-sa-
nitară”, impuse de actua-
lele condiţii pandemice din 
Capitală, a anunţat Patri-
arhia Română.

religie
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României: 

„Fiecare trebuie să f¡e conştient, liber 
şi responsabil, când sănătatea sa se 
află în pericol”
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Două mari sărbători au îmbrăcat România în 
straie frumoase, săptămâna trecută. Praznicul 
închinat Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de 
Mir de marți, 26 octombrie şi cel închinat 
Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou Basarabov, 
de miercuri, 27 octombrie. Acestea au reunit 
credincioşi din toată țara, în rugăciune, la 
Catedrala Patriarhală, din Bucureşti. Cu acest 
prilej, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române a îndemnat lumea 
la cultivarea vieții şi sănătății, prin respectarea 
«cu strictețe» a sfatului medicilor şi măsurilor 
sanitare hotărâte de autorități. 
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