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Patriarhul Ecumenic,
despre incendiul de la
„Matei Balş“:

„Suferim împreună cu
întregul popor român“
După tragedia de la Institutul Naţional
de Boli Infecţioase „Matei Balş“,
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu al
Constantinopolului i-a transmis o
scrisoare Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul României, în care îşi exprimă
profunda compasiune a Patriarhiei
Ecumenice faţă de Biserica Ortodoxă
Română şi faţă de poporul român,
informează Basilica.ro.

„Ne rugăm pentru
odihna sufletelor victimelor nevinovate şi pentru
mângâierea de la Dumnezeu a rudelor acestora,
precum şi pentru grabnica
însănătoşire a celor răniţi“,
a scris Patriarhul Constantinopolului, potrivit Basilica.ro. „Suferim împreună
cu Biserica soră a României şi cu întregul popor român binecredincios“, spune Patriarhul Ecumenic,
care se roagă pentru poporul român „ca Dumnezeul dragostei şi al milei să îl păzească de toată
primejdia şi să îi dăruiască
tot darul desăvârşit şi toată binecuvântarea cea de
sus“. În încheierea scrisorii, Patriarhul Ecumenic îi
dorește Patriarhului României „sănătate întru mulți
ani” și „întărire de sus”
pentru continuarea sluji-

rii patriarhale „purtătoare
de roade”. Reamintim că
în urma unui incendiu care a avut loc la Institutul
„Matei Balș“ din București
în data de 29 ianuarie, au
murit cel puțin 20 de persoane. Patriarhul Ecumenic şi Patriarhul României au sfinţit, pe 25 noiembrie 2018, Catedrala Mântuirii Neamului. Mii de credincioşi din ţară şi diaspora au asistat atunci la evenimentul istoric din Capitală. Proiectul ridicării Catedralei Naţionale a apărut imediat după Războiul
de Independenţă, dar s-a
concretizat la 100 ani după Marea Unire, în timpul
Patriarhului Daniel al României, sfinţirea catedralei
din Dealul Arsenalului reprezentând momentul definitoriu pentru Anul Centenarului.

La împlinirea celor 603 ani de la suirea sa la Ceruri,

Domnitorul Mircea cel
Bătrân a fost omagiat la
Mănăstirea Cozia

Mircea cel Bătrân, fost domnitor al
Țării Româneşti între anii 1386-1418, a
fost pomenit duminică, pe 7 februarie,
la Mănăstirea Cozia, acolo unde îşi
doarme somnul de veci. Liturghia şi
slujba parastasului au fost săvârşite de
Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului, la împlinirea
celor 603 ani de la moartea voievodului.
În cuvântul său de învăţătură, Înaltpreasfinţitul
Părinte Varsanufie a subliniat ataşamentul domnitorului faţă de Biserica Ortodoxă Română şi de valorile ei. Potrivit Basilica.ro,
Înaltpreasfinţia Sa a reamintit că aşezământul monahal de la Cozia este una
dintre ctitoriile domnitoru-

lui, prin care acesta a „arătat întregii Europe potenţialul cultural al artei religioase din Țările Române”.
“Mircea cel Bătrân a rămas
profund atașat de Biserica
Ortodoxă, fiind fiu duhovnicesc al Sfântului Nicodim de la Tismana. Pictura
şi arhitectura lăcaşului de
cult au fost concepute sub

influenţa isihasmului. Întemeiată pe tradiţia Părinţilor, înnoirea duhovnicească exprimată dogmatic în
scrierile Sfântului Grigorie Palama şi în sinoadele
acestui secol a exercitat o
influenţă uriaşă asupra întregii lumi ortodoxe atât în
plan duhovnicesc, cât şi în
planul artei creştine, prin
capacitatea de sugerare a
unei adânci vieţi spirituale
prin chipurile sfinţilor ce au
fost pictaţi în pronaosul bisericii închinate Preasfintei
Treimi”, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului,
cu acest prilej.

Aşezământul
monahal,
inclus în Lista
monumentelor
istorice
Biserica mare a mănăstirii a fost construită
între anii 1387 şi 1391,

fiind sfințită la 18 mai
1388. Stilul arhitectural
este asemănător mănăstirii athonite Iviron. “Ansamblul iconografic din
pronaos înfăţişează Sinaxarul, Imnul acatist şi Sinoadele ecumenice. Pictura, de o excepţională calitate, aparţine artei
monastice bizantine paleologe, redescoperind vocaţia pedagogică a picturii, a cărei coerenţă este
asigurată de ideea jertfei
euharistice”, a mai spus
Părintele Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului,
citat de Basilica.ro. Fostul voievod al Țării Româneşti, Mircea cel Bătrân, a
trecut la Domnul în ziua
de 31 ianuarie 1418 şi este înmormântat la Mănăstirea Cozia. Aşezământul monahal este inclus
în Lista monumentelor istorice din România.
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