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Biserica Ortodoxă Ro-
mână cataloghează de-
cizia autorităților ca fiind 
una care arată un exce-
siv dispreț față de realita-
te. „Exercițiile negative de 
imaginație la cel mai înalt 
nivel referitoare la com-
portamentul oamenilor 
credincioşi (declarați apri-
oric suspecți), la capacita-
tea de organizare a Bise-
ricii (altfel partener social 
exemplar al autorităților) 
şi la importanța prezen-
ței şi manifestării faptu-
lui religios în societate pot 
fi realmente ofensatoare. 
Lipsa dialogului interinsti-
tuțional, a cooptării în re-
flecția asupra deciziilor cu 
impact public major refe-
ritoare la suspendarea, fie 
şi temporară, a unor liber-
tăți fundamentale, pre-
cum libertatea religioasă, 
a unor experți în domenii 
conjunctural conexe ale 
zonei politicului şi sănă-
tății publice, denunță un 
excesiv superior dispreț 
față de realitate socială 
imediată. Aceasta e mult 
mai complexă decât le pa-
re celor ce cred că poate 
fi oricând şi cu orice con-

secințe modificată. Orga-
nismul comunitar funcți-
onează firesc doar în sta-
re de echilibru izvorât din 
discernământ şi dialog 
pentru care Biserica ple-
dează permanent. Ca şi 
pentru respectarea tutu-
ror regulilor de natură sa-
nitară ce se impun acum“, 
spun reprezentanții Patri-
arhiei Române. 

La rândul său, pre-
mierul a explicat că spe-
ră să găsească înțelegere 
la reprezentanții Bisericii. 
„Sunt un om credincios, 
sunt un om care respect 
Biserica, întotdeauna am 
fost alături de proiectele 

Bisercii. Pe de altă parte, 
riscul este foarte mare. Să 
ne gândim la următorul 
aspect, foarte mulți dintre 
credincioşii care participă 
la aceste sărbători religi-
oase, la aceste pelerinaje, 
sunt oameni în vârstă ca-
re sunt expuşi unor riscuri 
foarte mari. Noi ştim cum 
funcționează. În paro-
hii se organizează depla-
sări cu autocarul, cu mi-
crobuzul, în nişte condiții 
pe care nu le putem con-
trola. Riscul de răspândi-
re există, atâta timp cât se 
fac deplasări care durea-

ză ore întregi, este foarte 
greu de asigurat condițiile 
de distanțare fizică şi de 
protejare a sănătății, cum 
sunt anumite lucruri ca-
re se desfăşoară, care 
pot pune în pericol viața 
credincioşilor. Eu sunt 
convins că şi în Biserica 
Ortodoxă există înțelegere 
pentru această deci-
zie a noastră şi îi rog pe 
credincioşi să înțeleagă că 
nu am făcut-o decât pen-
tru a proteja sănătatea“, 
a spus premierul Ludovic 
Orban, la sediul PNL, con-
form digi24.ro.

religie

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

“Aroganța, autarhis-
mul decizional şi solipsis-
mul moral nu au onorat şi 
nu vor onora niciodată pe 
nimeni”, spune purtăto-
rul de cuvânt al Patriarhiei 
Române, Vasile Bănescu. 
Acesta susține că peleri-
najul organizat riguros, în 
condiții excepționale de 
respectare a unor reguli 
aplicate drastic şi a căror 
încălcare (acum imagina-
ră) poate fi sancționată 
oricând de autorități, “es-
te nu doar una dintre ex-
presiile profunde ale liber-
tății religioase responsabi-
le, ci, în actualul context, 
şi o formă benefică de în-
credere şi de respect fa-
ță de majoritatea oameni-
lor cuminți şi credincioşi ai 
acestei țări”. 

“Lipsa dialogului in-
terinstituțional, a cooptării 
în reflecția asupra decizii-

lor cu impact public major 
referitoare la suspendarea, 
fie şi temporară, a unor 
libertăți fundamentale, 
precum libertatea religioa-
să, a unor experți în dome-
nii conjunctural conexe ale 
zonei politicului şi sănătății 
publice, denunță un exce-
siv superior dispreț față de 
realitatea socială imediată. 
Aceasta e mult mai com-
plexă decât le pare celor 
ce cred că poate fi oricând 
şi cu orice consecințe mo-
dificată. Organismul co-
munitar funcționează fi-
resc doar în stare de echi-
libru izvorât din discernă-
mânt şi dialog, pentru ca-
re Biserica pledează per-
manent. Ca şi pentru res-
pectarea tuturor regulilor 
de natură sanitară ce se 
impun acum”, mai susține 
purtătorul de cuvânt al Pa-
triarhiei Române.

Patriarhia Română:

“Interzicerea 
pelerinajului 
de Sfântul 
Dumitru, un 
excesiv superior 
dispreț”

BOR a avut o reacție dură după interzicerea 
pelerinajului de Sfântul Dimitrie. Cu atât 
mai mult cu cât, potrivit purtătorului de 
cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, Biserica 
Ortodoxă Română „a fost și rămâne implicată 
 într‑un mod fără precendent și fără termen 
de comparație inclusiv în plan caritabil, 
prin ajutorul consistent oferit persoanelor 
vulnerabilizate de pandemie, dar și multor 
spitale din România”.

Catedrala Patriarhală

Pelerinajul de Sfântul Dimitrie 
Basarabov, Ocrotitorul 

Bucureştilor a fost anulat 
Pelerinajul care urma să aibă loc în Capitală cu 
prilejul praznicului Sfântului Dimitrie Basarabov, 
Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște sunt 
așezate la loc de cinste în Catedrala Patriarhală 
de pe Colina Bucuriei, a fost anulat. Anunțul a 
fost făcut luni, 12 octombrie, de către premierul 
Ludovic Orban. Prim‑ministrul a explicat că s‑a 
impus această decizie din motive de securitate 
sanitară, în contextul creșterii masive a numărului 
cazurilor de COVID‑19. 

Îi rog pe 
credincioși să 
înțeleagă că 
nu am făcut-o 
decât pentru 
a proteja 
sănătatea”

premierul 
României

Ludovic Orban


