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„Luni, 24 ianuarie 
2022, se împlinesc 163 de 
ani de la Unirea Principa-
telor Române (24 ianuarie 
1859), eveniment crucial 
din istoria poporului nos-
tru, împlinire a unui ideal 
istoric încununat la Bucu-
reşti prin alegerea Dom-
nitorului Alexandru Ioan 
Cuza al Moldovei şi ca 

Domnitor al Ţării Româ-
neşti, într-o clădire a Bise-
ricii Ortodoxe Române de 
pe Dealul Mitropoliei, pe 
locul unde se află azi Pa-
latul Patriarhiei“, a infor-
mat, printr-un comunicat 
de presă, Biroul de presă 
al Patriarhiei Române.

Astfel, luni, în Cate-
drala Patriarhală, înce-

pând cu ora 09:30, a fost 
oficiată Sfânta Liturghie. 
Au fost pomeniți Domni-
torul Alexandru Ioan Cu-
za, Mitropoliții Nifon al 
Ţării Româneşti şi Sofro-
nie Miclescu al Moldo-
vei, precum şi toți cei ca-
re au contribuit la reali-
zarea Unirii Principate-
lor Române. Începând cu 
ora 12:00, a fost săvârşit 
Te Deum-ul ca mulțumire 
pentru realizarea acestui 
act fundamental din isto-
ria națională, la care Bise-
rica Ortodoxă Română a 
contribuit în mod „semni-

ficativ“, se arată în comu-
nicat. La încheierea ser-
viciului religios solemn, a 
fost depusă o coroană de 
flori la statuia Domnito-

rului Alexandru Ioan Cu-
za, din apropierea Cate-
dralei Patriarhale. „Ani-
versarea Unirii Principa-
telor Române şi comemo-
rarea celor care au contri-
buit la realizarea acesteia 
sunt un act solemn care 
menține aprinsă candela 
unității şi demnității noas-
tre naționale“, evidențiază 
sursa citată. 

„Unirea Principate-
lor Române, Moldova şi 
Ţara Românească, de la 
24 ianuarie 1859, a în-
semnat încununarea unui 
întreg proces de cultiva-
re a unității naționale a 
românilor, proces în care 
Biserica Ortodoxă Româ-
nă şi-a adus o contribuție 
esențială. Unirea Princi-
patelor Române a fost 
susținută de numeroşi 
slujitori ai Bisericii. Prin 

ierarhi, preoți de mir, mo-
nahi şi teologi mireni, Bi-
serica a contribuit, deopo-
trivă în Moldova şi în Ţara 
Românească, la acest 
act fundamental al istori-
ei noastre. Contemporanii 
au numit data de 24 ianu-
arie 1859 „Ziua cea mare 
a veacului” şi aceasta pe 
bună dreptate, deoarece 
Unirea Principatelor Ro-
mâne, începută la Iaşi în 
data de 5 ianuarie 1859 şi 
desăvârşită la Bucureşti în 
data de 24 ianuarie 1859, 
reprezintă piatra de te-
melie a noului stat uni-
tar român. Unirea de la 
24 ianuarie 1859 a fost 
de fapt „Unirea de bază”, 
nu „Unirea cea mică”, de-
oarece ea a constituit ba-
za pentru formarea statu-

lui unitar român, în anul 
1862, numit ROMÂNIA, 
temelie pentru obținerea 
independenței naționale 
româneşti în urma Războ-
iului de Independență din 
anul 1877, temelie pen-

tru ridicarea României 
la rang de Regat în anul 
1881, şi mai ales temelie 
pentru Marea Unire din 1 
decembrie 1918, de la Al-
ba-Iulia, ca Unire a Tran-
silvaniei cu România, pre-
cedată de Unirea Basa-
rabiei cu România, la 27 
martie 1918 şi Unirea Bu-
covinei cu România, la 
28 noiembrie 1918. Ani-
versarea Unirii Principa-
telor Române la 24 ia-
nuarie a devenit prin le-
ge Sărbătoare naționa-
lă (Legea nr. 171/2014), 
iar în anul 2016, prin pro-
mulgarea modificării adu-
să Art. 139 din Legea 
nr. 53/2003 privind Co-
dul Muncii, a fost decla-
rată Sărbătoare națională 
legală, în care nu se lu-
crează. Această sărbătoa-
re este o zi de mulțumire 
adusă lui Dumnezeu şi o 
zi de recunoştință pentru 
toți cei care au contribuit 
la Unirea Principatelor Ro-
mâne, precum şi o zi de 
evidențiere a importanței 
unității şi a demnității 
noastre naționale în 
contextul cooperării 
internaționale prezente şi 
viitoare. În viața persoa-
nelor şi a popoarelor, li-
bertatea şi unitatea sunt 
daruri sfinte care însă tre-
buie permanent apăra-
te şi cultivate“, după cum 
frumos explică Preaferici-
tul Părinte Daniel, Patriar-
hul Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne.
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S-au împlinit 163 de ani de la Unirea Principatelor Române  

Toate bisericile au oficiat slujbe de mulțumire pentru cei ce 
au împlinit visul românilor de a fi uniți într-un singur stat 
 Pe lângă Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, au fost pomeniți toți cei care au contribuit la realizarea Unirii 

Principatelor Române
 Clopotele au răsunat timp de un minut, în cinstea eroilor acelor vremuri

Ierarhii, preoții și diaconii Bisericii Ortodoxe 
Române din toată țara au săvârșit luni, pe 24 
ianuarie, cu prilejul aniversării celor 163 de ani 
de la Unirea Principatelor, un Te Deum în toate 
bisericile din Patriarhia Română. La finalul slujbei, 
clopotele au fost trase timp de un minut. 

Este un act 
solemn care 
menține 
aprinsă 
candela unității 
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noastre 
naționale”
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