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„Sigur, ne-am vacci-
nat. Gata, toate datele 
sunt confidenţiale. (...) Cu 
dublă doză. Poziţia oficia-
lă a Bisericii rămâne ace-
eaşi: să se sfătuiască fi-
ecare credincios cu me-
dicul de familie. (...) Nu 
avem niciun mesaj. Să fa-
că ascultare de medici“, 
le-a spus Preafericitul Pă-
rinte Patriarh Daniel, jur-
naliştilor, la ieşirea de la 
şedinţa dedicată Zilei Na-
ţionale, conform Ager-
pres.ro. Potrivit aceleiaşi 
surse, şi purtătorul de cu-
vânt al BOR, Vasile Bă-
nescu, a confirmat că În-
tâistătătorul Bisericii Or-
todoxe Române s-a vac-
cinat anti-COVID. „Vă pot 
transmite oficial că Părin-
tele Patriarh a confirmat 
astăzi, într-o scurtă întâl-
nire cu presa, la ieşirea 
din Parlament, că s-a vac-
cinat. Poziţia favorabilă a 

BOR faţă de vaccinarea în 
sine ca act medical profi-
lactic şi benevol este deja 
foarte bine cunoscută“, a 
spus Vasile Bănescu, pen-
tru Agerpres.ro. 

Menţinerea 
sănătăţii, ”cel mai 
preţios” dar în 
această perioadă

Vasile Bănescu a ţi-
nut să precizeze că, ”dacă 
Preafericitul Părinte Pa-
triarh Daniel a ales confi-
denţialitatea, aceasta tre-
buie respectată ca în ca-
zul fiecăruia dintre noi”. 
„Esenţială rămâne decla-
raţia oficială în sine, ace-
ea că a ales să se vaccine-
ze“, a confirmat purtăto-
rul de cuvânt al BOR, con-
form aceleiaşi surse. De 
altfel, de la debutul pan-
demiei şi pană în prezent, 
Părintele Patriarh a făcut 
în repetate rânduri apel la 
respectarea sfaturilor me-
dicilor pentru menţinerea 
sănătăţii, ”cel mai preţios” 
dar în această perioadă. 

„În această perioa-
dă extrem de grea, când 
ţara noastră se confrun-
tă cu cel mai intens val 
al pandemiei care sufo-
că secţiile ATI ale spitale-

lor, Patriarhia Română în-
deamnă stăruitor pe toţi 
credincioşii şi pe toţi cleri-
cii săi să sporească rugă-
ciunea pentru sănătate, 

să respecte măsurile de 
protecţie recomandate de 
autorităţile medicale şi să 
asculte îndemnurile me-
dicilor care lucrează pen-
tru alinarea suferinţei bol-
navilor. Viaţa şi sănătatea, 
fiind daruri primite de la 
Dumnezeu, trebuie păs-
trate şi cultivate cu multă 
grijă, smerenie şi înţelep-
ciune, spre binele perso-
nal, al familiei şi al socie-
tăţii în care ne aflăm“, a 
transmis Preafericitul Pă-
rinte Daniel, Patriarhul Bi-
sericii Ortodoxe Române, 
încă din perioada de vârf 
a valului patru al pande-
miei.

Patriarhul României a confirmat că s-a 
vaccinat împotriva COVID-19 

Preafericitul Părinte Daniel: 
„Fiecare credincios să facă 

ascultare de medici“

religie

Doamne, Dumnezeul nos-
tru, 
Cel ce ești bogat în milă,  
Și cu purtarea Ta de grijă 
cea înțeleaptă, 
Ocârmuiești viața noastră, 
Ascultă rugăciunea noas-
tră, 
Primește pocăința noastră 
pentru păcate, 
Oprește noua boală molip-
sitoare (noua epidemie), 
Precum ai încetat pedepsi-
rea poporului Tău,
În vremea regelui David. 
Cel ce ești Doctorul suflete-
lor și al trupurilor noastre, 
Dăruiește însănătoșire ce-
lor cuprinși de boală, 
Ridicându-i grabnic din 
patul durerii, 
Ca să Te slăvească pe Tine, 
Mântuitorul cel Milostiv, 
Iar pe cei sănătoși îi 
ocrotește de orice boală.
Binecuvintează, întărește și 
păzește, Doamne, 

Cu harul Tău, 
Pe toți cei care, cu iubire de 
oameni și jertfelnicie, 
Îi îngrijesc pe cei bolnavi la 
casele lor sau în spitale. 
Îndepărtează toată boala și 
suferinţa din popor 
Și ne învață să prețuim 
viața și sănătatea ca daruri 
ale Tale. 
Dăruiește-ne, Dumnezeule,
Pacea Ta şi umple inimile 
noastre de credință neclin-
tită in ocrotirea Ta, 
De nădejde în ajutorul Tău 
și de dragoste față de Tine 
și de aproapele.
Că al Tău este a ne milui și 
a ne mântui pe noi, 
Dumnezeul nostru, și Ție 
slavă înălțăm: 
Tatălui și Fiului și Sfântu-
lui Duh, 
Acum și pururea și în vecii 
vecilor, 

Amin!  

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, a participat 
miercuri, pe 24 noiembrie, la ședința 
solemnă comună a Camerei Deputaților 
și Senatului dedicată Zilei Naționale a 
României.  La ieșirea de la ședința care a 
avut loc la Parlament, Părintele Patriarh 
le-a confirmat jurnaliștilor faptul că s-a 
vaccinat împotriva COVID-19. 

Patriarhia 
Română 
îndeamnă 
la sporirea 
rugăciunii 
pentru 
sănătate”

Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române

Preafericitul 
Părinte Daniel

Rugăciune 
specială pentru 

încetarea 
pandemiei 

Este cunoscut faptul că Patriarhia 
Română s-a implicat intens în susținerea 
materială și spirituală a populației, încă 
de la debutul pandemiei. Ba chiar, pentru 
încetarea epidemiei, Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel a rostit încă de atunci o 
rugăciune specială pe care a transmis-o 
către toate eparhiile din Patriarhia 
Română, cu mesajul intensificării 
rugăciunii și a grijei pentru sănătate. 
Iată rugăciunea Părintelui Patriah! 


