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Sfântul Sinod a decis:

Anul 2022 va fi „Anul omagial al rugăciunii
în viața Bisericii și a creștinului”

Patriarhul României, la
prima slujbă din an:

„Nimic nu
poate înlocui
rugăciunea”

Slujba s-a încheiat cu
momentul solemn de proclamare a tematicilor comemorativă și omagială
pentru noul an. Cu acest
prilej, Patriarhul României
le-a explicat credincioșilor
prezenți de ce a ales Sfântul Sinod tocmai aceste
tematici. „Rugăciunea este temelia vieții și creșterii
spirituale a omului, este
mântuitoare și sfințitoare,
deoarece ne umple de
prezența iubirii lui Dumnezeu cel Atotmilostiv”, a
subliniat Preafericirea Sa,
oferind mai multe îndemnuri scripturistice și amintind că rugăciunea „Tatăl nostru” este izvorul de
inspirație al tuturor celorlalte rugăciuni.
„Fără rugăciune nu
este Biserică și nici viață
creștină. Când pierdem
bucuria și pacea sufletului
este semnul sigur că nu
ne mai rugăm cum trebuie și cât trebuie. Creștinul
ortodox trebuie să se roage cât mai mult, fiindcă
rugăciunea aduce multă
iubire sfântă în inimă, ne
unește cu Dumnezeu cel

Milostiv, ne ajută să vedem în fiecare om un frate și în fiecare frumusețe
a creației un dar de la
Dumnezeu.
Rugăciunea ne ajută să înfruntăm greutățile vieții și să
Preafericitul
Părinte Daniel

Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române

Când pierdem
bucuria
sufletului este
semn că nu
ne mai rugăm
cum trebuie”

pregustăm încă din lumea
aceasta lumina și bucuria
învierii și a vieții veșnice.
Nimic nu poate înlocui rugăciunea și nicio activitate nu este mai de preț decât rugăciunea, fiindcă ea
ne dăruiește inspirație și
putere pentru a rosti cuvântul frumos și pentru a
săvârși fapta bună”, a mai
spus Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel, citat de
Basilica.ro.
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Prima Sfântă Liturghie din noul an, la
Catedrala Patriarhală, a fost oficiată
de către Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
sâmbătă, pe 1 ianuarie. Alături de
Părintele Patriarh s-au aflat și Preasfințitul
Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcopvicar
patriarhal, și Preasfințitul Părinte
Timotei Prahoveanul, Episcopvicar al
Arhiepiscopiei Bucureștilor care au oferit
cele mai prețioase daruri de început
de an, cuvântările pline de învățăminte
creștine.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2022,
drept „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul
comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie
de la Neamț”.
Proclamarea a avut
loc chiar în prima zi a anului, în prezența a numeroși
credincioși. Actul de proclamare a fost citit de către Preasfințitul Părinte
Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal și Secretarul Sfântului Sinod, în
Catedrala Patriarhală, după săvârșirea Sfintei Liturghii și a slujbei de Te Deum. Prezentăm și noi, în
cele ce urmează, hotărârea Sfântului Sinod, cu privire la evenimentele dedicate acestui an. Așadar,
Cancelaria Sfântului Sinod a redactat un program-cadru (liturgic, cultural și mediatic) intitulat 2022 – „Anul omagial
al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul

comemorativ al sfinților
isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț” în Patriarhia Română.

Bisericile
vor organiza
evenimente
speciale,
dedicate anului
comemorativ
Pe tot parcursul anului, în bisericile din întreaga țară vor avea loc evenimente speciale cu privire la importanța rugăciunilor în viața noastră.
De asemenea, vor fi organizate evenimente solemne pentru comemorarea sfinților isihaști. Po-

trivit programului-cadru
al Sfântului Sinod, în primul semestru al anului
vor avea loc evenimente în care va fi tratată tema: „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și
a creștinului”. Astfel, vor
avea loc prezentări privind Rugăciunea în Sfânta Scriptură, Rugăciunea
în viața liturgică și ascetică (filocalică) a Bisericii, Rugăciunea personală, familială și comunitară
(de obște). Tot în această perioadă vor fi și prezentări cu privire la denaturarea rugăciunii prin
influența religiilor orientale și a practicilor pseudoreligioase.

Vor fi prezentări și
omagieri solemne
ale sfinților
isihaști

În al doilea semestru al anului va fi tratată tema „Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de
la Neamț”. Cu acest prilej, vor avea lor prezentări
în cinstea Sfântului Simeon Noul Teolog, Sfântului Grigorie Palama, Sfântului Paisie de la Neamț.
Vor avea loc omagieri solemne și prezentări ale
Sfinților isihaști ca modele de viață pentru monahismul actual și Sfinților
isihaști ca modele de rugăciune personală pentru
creștini. Mai mult, va fi tratată și Rugăciunea isihastă și rolul ei în sfințirea sau
îndumnezeirea omului.
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