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Biserica Ortodoxă Română a decis:

Se știe că, de la 1 ianuarie, România a
preluat președinția Consiliului Uniunii
Europene, președinție pe care o va
exercita timp de șase luni, mai exact până
la data de 30 iunie. La primul mandat
al țării noastre la președinția rotativă a
Consiliului Uniunii Europene, membrii
reprezentanței Patriarhiei Române pe
lângă Uniunea Europeană s-au rugat
pentru înțelepciunea și pacea tuturor
celor care vor coordona președinția
Consiliului Uniunii Europene în 2019.
Pe lângă rugăciunile pe care le-au făcut
în mod frecvent în ultimele zile ale anului trecut, clericii au înălțat rugăciuni la Ceruri și pentru guvernanții noștri pe
mâinile cărora se află cel
mai important proiect al
României de la aderarea
la Uniunea Europeană.
Într-o postare pe Twitter,
preoții I-au cerut lui Dumnezeu să insufle în inimile demnitarilor cele bune, ca prin îndeplinirea cu
credință a îndatoririlor lor
să ne trăim viețile cu pace
și liniște în Europa noastră
iubită, informează Basilica.ro. Reprezentanța Patriarhiei Române pe lângă
instituțiile Uniunii Europene a fost înființată în 2005
și a devenit operațională
în 2007. Potrivit aceleiași
surse, obiectivele principale ale reprezentanței
sunt:
 monitorizarea politicilor și activităților
instituțiilor europene în

domenii de interes deosebit pentru Biserica Ortodoxă Română, politici
sociale, educaționale, de
mediu, drepturile omului,
bioetică etc.;
 informarea Bisericii Ortodoxe Române
și cetățenilor cu privire
la activitățile, politicile și
proiectele UE;
 asigurarea
unei
comunicări eficiente, promovării și dezvoltării dialogului dintre Biserica
noastră și instituțiile europene;
 aducerea
unei
contribuții deosebite la
construcția europeană.
Reprezentanța este
condusă de Înaltprea
sfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul
Târgoviștei, în calitate de
președinte și de Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale,
vicepreședinte. Părintele
Sorin Șelaru este directorul instituției, iar părintele George Vâlcu, secretar.
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Preoții, învățătorii și
primarii gospodari
vor fi elogiați anul
acesta în lăcașele de
cult, în cadrul Anului
omagial al satului
românesc. Sfântul
Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române
a proclamat în mod
oficial omagierea
satului românesc, a
Patriarhilor Nicodim
Munteanu și Iustin
Moisescu și a
traducătorilor de
cărți bisericești în
Patriarhia Română.
Proclamarea a avut
loc chiar în prima zi a anului, în prezența a numeroși
credincioși. La finalul Sfintei Liturghii din data de 1
ianuarie, după săvârșirea
slujbei de Te Deum de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, părintele Varlaam Ploieșteanul,
Episcop-Vicar Patriarhal,
în calitate de Secretar al
Sfântului Sinod a citit Actul de proclamare a Anului omagial și comemorativ 2019. Prezentăm și
noi, în cele ce urmează,
hotărârea Sfântului Sinod,
cu privire la evenimentele
dedicate acestui an.

În biserici
vor avea loc
dezbateri, colocvii
și seminarii

Așadar, potrivit Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și Președintele
Sfântului Sinod, anul 2019
este declarat în Patriarhia
Română ca „Anul omagial al satului românesc (al
preoților, învățătorilor și
primarilor gospodari)” și
„Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moises-

cu și al traducătorilor de
cărți bisericești”. În cinstea creștinilor care vor fi
elogiați pe parcursul anului, Patriarhia Română va
organiza un Simpozion
internațional, cu invitați
din celelalte Biserici Ortodoxe surori. Tema va fi:
„Traducători și traduceri în
limbi verniculare de texte
biblice, patristice și liturgice în Biserica Ortodoxă”.
De asemenea, în biserici
și în școlile cu profil teologic vor avea loc dezbateri,
colocvii și seminarii pe tema: „2019 – Anul omagial al satului românesc (al
preoților, învățătorilor și pri-

marilor gospodari) și Anul
comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și
Iustin Moisescu și al traducătorilor
de
cărți
bisericești”.

Evenimentele
vizează
valorificarea
moștenirii
istorice, culturale
și spirituale a
românilor
Pentru valorificarea
moștenirii istorice, culturale și spirituale caracteristice satului ro-

mânesc autentic, Patriarhia Română va organiza și un Simpozion național dedicat temei „2019 – Anul omagial al satului românesc (al
preoților, învățătorilor și
primarilor gospodari, precum și dezbateri, colocvii și seminarii în lăcașele
de cult și instituțiile de
învățământ teologic. Vor
mai fi organizate colocvii
și simpozioane, precum și
întâlniri, expoziții, mărturii, evocări a unor renumiți
preoți, învățători și primari gospodari din satul
românesc, precum și a
patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu
și a traducătorilor de cărți
bisericești. Printre multele evenimente dedicate
acestui an, în luna octombrie, la Palatul Patriarhiei,
va avea loc o ședință solemnă a Sfântului Sinod
cu tema „Anul omagial al satului românesc (al
preoților, învățătorilor și
primarilor gospodari)” și
„Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de
cărți bisericești” în Patriarhia Română.
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