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În fiecare miercuri, 
începând cu ora 12.00, 
elevii au întâlnire cu teo-
logii care-i ajută să creas-
că duhovnicește, să se 
îmbogățească spiritu-
al. Activitățile care sunt 
difuzate în cadrul aces-
tei emisiuni sunt organi-
zate pe cele trei niveluri 
de învățământ (primar, 
gimnazial și liceal), câ-
te 20 de minute per ni-
vel, informează Basilica.
ro. “Aceste activități au 

rol complementar orei de 
Religie din școală, prin 
faptul că transmit elevi-
lor telespectatori o se-
rie de cunoștințe, atitu-
dini și valori consonante 
cu competențele pe ca-
re le propun programe-
le școlare pentru discipli-
na Religie”. “Deoarece nu 
vor fi organizate pe clase 
(fiecare profesor de Re-
ligie are o altă planifica-
re a materiei), ci pe ni-
veluri de studiu, temele 

activităților necesită o fle-
xibilitate în abordare, prin 
alegerea acelora care pot 
fi prezentate pe ciclu de 
învățământ (primar, gim-
nazial, liceal)”, au trans-
mis reprezentanții Secto-
rului Teologic-Educațional 
al Patriarhiei Române, 
citați de Basilica.ro. Pa-
triarhia Română oferă, în 
acest mod, posibilitatea 
elevilor de a păstra con-
tactul cu disciplina școlară 
Religie pe toată perioada 
în care nu pot merge la 
școală din cauza pande-
miei COVID-19. Cursu-
rile pot fi accesate și pe 
https://www.trinitas.
tv/?s=ora+de+religie. 

“Într-o lume confu-

ză și dezorientată, tinerii 
caută, în Familie, în Bise-
rică și în Școală, persoa-
ne care să-i ajute să dis-
cearnă între provocări-
le actuale și perspective-
le de viitor, între tentații 
efemere și valori perma-

nente, între moda zilei și 
modul de a cultiva iden-
titatea și demnitatea pro-
prie. În acest context so-
cial, valorile educaționale 
oferite de Biserică, prin 
educația religioasă, tre-
buie susținute și promo-
vate de toate unitățile 
bisericești, cu prioritate 
de parohii și de birouri-
le de cateheză parohia-
lă, întrucât aceste valori îi 
ajută pe tineri să se for-
meze spiritual, să cultive 
iubirea față de Dumne-
zeu și iubirea față de se-
meni, ca lumină perma-
nentă pentru viață în mo-
mente bune și în momen-
te dificile”, spune Preafe-
ricitul Părinte Daniel, Pa-
triarhul Bisericii Ortodoxe 
Române. 
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În plină pandemie de 
coronavirus, Ora de religie este 

difuzată la Trinitas TV 

Patriarhia Română vine în sprijinul elevilor 
spre a-i călăuzi pe drumul cunoașterii, în 
lumină, și în aceste vremuri grele. Pe toată 
perioada în care stau acasă în contextul 
pandemiei de coronavirus, învățăceii 
au posibilitatea de a participa la ora de 
Religie prin intermediul unei emisiuni 
care este difuzată, săptămânal, de postul 
de televiziune Trinitas TV, al Patriarhiei 
Române.

Cărți de rugăciune 
gratuite

“Merinde pentru 
suflet” din partea 
Patriarhiei Române, 
la boală și necaz 
În aceste zile în care suntem nevoiți să 
petrecem mult timp în casă, neavând 
posibilitatea de a participa la slujbele 
săvârșite de preoți în lăcașele de cult, 
Patriarhia Română ne facilitează accesul 
la cărțile religioase pe care să le citim 
oricând, pentru hrana sufletului. 

La inițiativa Preaferi-
citului Părinte Daniel, Pa-
triarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, librariacarti-
lorbisericesti.ro ne ofe-
ră acces gratuit la peste 
20 de cărți de rugăciune, 
de teologie și de patristi-
că. Astfel, putem citi di-
rect de pe telefonul mo-
bil Acatistul Intrării Dom-
nului în Ierusalim, Acatis-
tul Preasfintei Treimi, Ru-
găciuni la vreme de boală 
și necaz și Istoria și Aca-
tistul Icoanei Maicii Dom-
nului ”Bucuria tuturor ce-
lor necăjiți”, informează 
Basilica.ro.

Avem nevoie 
de întărire în 
credință

“Mai sunt disponi-
bile un catehism, po-
ezii religioase, texte 
duhovnicești scrise de 
sfinții Bisericii și cărți ca-
re tratează subiecte pre-
cum spiritualitatea Sfin-
telor Paști, satul româ-
nesc sau personalita-

tea lui Mihai Eminescu. 
Cărțile de teologie pot 
fi accesate la link-ul de 
mai sus. Sau pot fi gă-
site în secțiunea „Cărți 
electronice – acces gra-
tuit”. După ce se intră 
pe titlul dorit, sub de-
scrierea cărții se va în-
cărca formatul ei digital, 
cu opțiunea de vizuali-
zare pe ecranul complet. 
Aceste „merinde pentru 
suflet” au fost publicate 
online în contextul Anu-
lui omagial al pastorației 
părinților și copiilor, dar 
reprezintă un real fo-
los și în perioada actua-
lă, când, pentru a limi-
ta progresul pandemi-
ei de Covid-19, oamenii 
stau mai mult acasă și 
navighează online”, scrie 
Basilica.ro. Lucrările 
sunt un sprijin real pen-
tru noi toți, având în ve-
dere că ne aflăm într-un 
moment în care, poate 
mai mult decât oricând, 
avem nevoie de întărire 
în credință și apropiere 
de Dumnezeu. 

Educația 
religioasă 
cultivă iubirea”

Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române
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