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Preafericitul 
Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, 
a participat marţi, 
pe 7 decembrie, la 
Gala „Valori și tradiţii 
românești – UNESCO 
65”, care a avut loc la 
Palatul Parlamentului. 
Prezentăm și noi, 
în cele ce urmează, 
mesajul Patriarhului 
României, adresat cu 
acest prilej! 

Bucuria 
comuniunii între 
generaţii 

”Participarea Biseri-
cii Ortodoxe Române la 
evenimentele din agen-
da UNESCO-65 este mo-
tivată de necesitatea cul-
tivării identității spirituale 
și culturale a poporului ro-
mân, în dialog cu valorile 
și tradițiile altor popoare, 
precum și de recunoștința 
și fidelitatea față de me-
moria înaintașilor noștri, 
creatori de valori artisti-
ce și culturale netrecătoa-
re. Cunoașterea, păstra-
rea și promovarea acestor 
valori, precum și a con-
textului spiritual și cultu-
ral în care au fost realiza-
te, sunt necesare nu doar 
pentru prezent, ci mai 
ales pentru generațiile vi-
itoare. În acest an aniver-
sar privind prezența Ro-
mâniei la UNESCO, Pa-
triarhia Română a orga-
nizat programe cultural-
educaționale care au 
avut ca temă intensifica-
rea legăturilor spirituale 
cu conaționalii noștri din 
diaspora și cu etnicii ro-
mâni ortodocși din țările 
vecine”, a spus Preaferici-
tul Părinte Daniel, Patriar-
hul Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne.

De asemenea, Pă-
rintele Patriarh a sublini-

at importanța comuniunii 
spirituale între generații. 
“În contextul multicultural 
și multi-lingvistic al lumii 

de azi, o adevărată cultu-
ră a dialogului are nevo-
ie, mai ales pentru tânăra 
generație, de cunoașterea 
rădăcinilor identitare și de 
asumarea propriilor va-
lori și tradiții. Totodată, 
 ne-am îndreptat atenția 
către generațiile care au 
trăit înaintea noastră, în-

să prin munca și talen-
tul lor ne-au lăsat drept 
moștenire monumen-
te materiale și spirituale 
valoroase. Este de dato-
ria noastră să redescope-
rim și să cultivăm în plan 
educațional aceste raze 
de lumină, care leagă tai-
nic trecutul de prezent și 
viitor. În această perioadă 
finală a anului, când ne 
pregătim pentru sărbă-
toarea Nașterii Domnului 
Iisus Hristos și trecerea 
către un An Nou, colin-
dătorii ne reamintesc prin 
glasurile lor comuniunea 
spirituală între generații:
Azi cu strămoșii cânt în 

cor
Colindul sfânt și bun,

Tot Moș era și-n vremea 
lor

Bătrânul Moș Crăciun. 

Cu prilejul acestui 
eveniment festiv, organi-
zat de Comisia  perma-
nentă comună a Came-
rei Deputaților și a Se-
natului României pen-
tru relația cu UNESCO, 
adresăm felicitări tuturor 
instituțiilor și persoanelor 
care au contribuit la rea-
lizarea agendei aniversa-
re UNESCO-65, precum 
și instituțiilor media care 
au promovat evenimente-
le. În lumina sărbătorilor 
care se apropie, vă dorim 
să împletiți mereu bucuria 
cu bunătatea, speranța și 
pacea, patriotismul și dia-
logul interetnic, în contex-
tul deschiderii și cooperă-
rii internaționale oferit de 
UNESCO. La mulți ani!”, a 
transmis Patriarhul Româ-
niei. 

religie

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

Biserica Ortodoxă Ro-
mână le-a cerut autorită-
ților ca cetățenii să poată 
veni la slujbe fără certifi-
cat. „După cum în data de 
12 noiembrie 2021, Patri-
arhia Română a solicitat 
Camerei Deputaților să 
nu introducă obligativita-
tea certificatului digital UE 
privind COVID-19 pentru 
clerici sau credincioși ca o 
condiție pentru a participa 
fizic la slujbele religioase, 
și astăzi, Patriarhia Româ-
nă adresează autorități-
lor competente aceeași 
solicitare, din următoare-
le motive: așa cum acest 
certificat nu este solicitat 
pentru accesul cetățenilor 
în magazinele alimentare, 
farmacii, spitale, deoare-
ce acestea răspund unor 
nevoi esențiale ale cetă-
țenilor, tot astfel, partici-
parea fizică a credincio-
șilor la slujbe în lăcașuri-
le de cult răspunde unei 
nevoi esențiale, de hrană 
spirituală și sănătate pen-
tru suflet. Prin rugăciunea 
comună în biserică, omul 
credincios intră în comu-
niune cu Dumnezeu și cu 

semenii, vindecând sufle-
tul său de teama de boală 
și de moarte“, informează 
Patriarhia Română, prin 
intermediul agenției de 
presă Basilica.ro.

Prin rugăciunea 
comună i se oferă 
omului disperat 
încurajare

Potrivit Bisericii Orto-
doxe Române, prin rugă-
ciunea comună rostită în 
biserică, i se oferă omului 
disperat încurajare, pre-
venind astfel deznădej-
dea și depresia. 

„Participarea la sfin-
tele slujbe în biserică ofe-
ră omului întristat și sin-
gur bucuria comunicării și 
a solidarității, prevenind 
astfel sentimentul aban-
donului și al marginali-
zării. Totodată, precizăm 
că Patriarhia Română ia 
permanent măsurile ne-
cesare pentru respecta-
rea normelor sanitare de 
protecție când organizea-
ză evenimente religioa-
se“, precizează Cancela-
ria Sfântului Sinod. 

Patriarhia Română, 
despre certificatul 

digital pentru COVID-19: 

“Participarea 
fizică a 

credincioșilor la 
slujbe în biserici 

răspunde unei 
nevoi de sănătate”

Slujbele religioase cu participarea fizică 
a credincioșilor în lăcașurile de cult ne 
hrănesc spiritual, ele fiind esenţiale 
sănătăţii sufletești. Acesta este mesajul 
Patriarhiei Române, transmis la întâlnirea 
cultelor religioase cu reprezentanţii 
Guvernului. 

Patriarhul României, la 
Gala “Valori şi tradiţii 
româneşti - UNESCO 65” 

Este datoria 
noastră să 
redescoperim 
raze de lumină 
care leagă 
trecutul de 
prezent și 
viitor”

Patriarhul BOR

Preafericitul 
Părinte Daniel


