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În data de 22 iulie 2008, Preafericirea 
Sa a împlinit 57 de ani. Întru mulţi ani, 
Preafericite Părinte Patriarh!

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, s-a născut la 
data de 22 iulie 1951, în satul Dobreşti, 
comuna Bara, judeţul Timiş, al treilea co-
pil în familia învăţătorului Alexie şi Stela 
Ciobotea. A primit la botez numele Dan-
Ilie. Şcoala primară a urmat-o în satul natal 
(1958-1962), iar gimnaziul în localitatea 
Lăpuşnic, judeţul Timiş (1962-1966). În 
anul 1966 începe cursurile liceale în oraşul 
Buziaş, pe care le continuă în municipiul 
Lugoj, la Liceul „Coriolan Brediceanu” 
(1967-1970). După absolvirea examenului 
de bacalaureat se înscrie ca student la In-
stitutul Teologic Universitar Ortodox din 
Sibiu (1970-1974), unde susţine şi Teza 
de licenţă în teologie (la catedra de Noul 
Testament).

În perioada 1974-1976 frecventează 
cursurile de doctorat la Institutul Teologic 
Universitar Ortodox din Bucureşti, Secţia 
Sistematică, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. 
Dumitru Stăniloae. Îşi continuă studiile în 
străinatate: doi ani la Facultatea de Teo-
logie Protestantă a Universitatii de Ştiinţe 
Umane din Strasbourg (Franţa) şi doi ani 
la Universitatea „Albert Ludwig” din Frei-
burg im Breisgau, Facultatea de Teologie 
Catolică (Germania). În 15 iunie 1979 îşi 
susţine teza de doctorat la Universitatea 
din Strasbourg, intitulată: „Réflexion et 
vie chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le 
rapport entre la théologie et la spiritualité” 
(424 p). Teza a fost pregatită sub îndru-
marea a doi reputaţi profesori francezi: 
Gerard Ziegwald şi André Benoît şi a primit 
calificativul maxim. Devine astfel doctor al 
Universităţii din Strasbourg. 

O versiune extinsă a acestei teze a fost 
pregatită sub îndrumarea mentorului său, 
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Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae şi a fost 
susţinută la 31 octombrie 1980 la Institutul 
Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti 
sub titlul: „Teologie şi spiritualitate creşti-
nă. Raportul dintre ele şi situaţia actuală.” 

În urma examenului oral şi a susţinerii 
tezei, doctorandul Dan-Ilie Ciobotea a 
fost declarat Doctor în teologie ortodoxă, 
de asemenea, cu calificativul maxim. Pr. 
Prof. Dr. D. Stăniloae a spus cu acest prilej: 
„Examenul tezei a dovedit Comisiei de 
examinare că are în faţa sa un candidat bine 
pregatit, bine informat şi mai ales pătruns 

de dorinţa şi râvna de a trăi o viaţa teolo-
gică de adâncime duhovnicească. Nouă 
asemenea oameni ne trebuie, oameni care 
să trăiască în învăţătura Bisericii noastre. 
Spiritualitatea adevarată a preotului aceasta 
este: să trăiască în aşa fel încât să poată 
răspunde şi întrebărilor omului de azi, dar 
să rămână şi preot adevărat. Cu o preoţime 
fără cultură teologică şi fără trăirea dem-
nităţii şi misiunii sublime a preoţiei se va 
ajunge la îndepărtarea poporului credincios 
de Biserică.” În 1987 intră în viaţa mona-
hală la Mânăstirea Sihăstria, Jud. Neamţ, 
cu numele Daniel, avându-l ca naş de călu-
gărie pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit 
Cleopa Ilie. Este hirotonit ierodiacon la 
14 august 1987 şi ieromonah la 15 august 
1987. În 1988 este hirotesit protosinghel 
şi numit Consilier Patriarhal, Director al 
Sectorului „Teologie Contemporană şi 
Dialog Ecumenic”. Tot în anul 1988 de-
vine Conferenţiar la Catedra de Misiune 
Creştină a Institutului Teologic Universitar 
Ortodox din Bucureşti. Este ales Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul 
de Lugojanul şi este hirotonit arhiereu la 
4 martie 1990. La 7 iunie 1990 este ales 
Arhiepiscop al Iaşilor si Mitropolit al Mol-
dovei şi Bucovinei. Întronizarea s-a făcut 
la 1 iulie 1990. 

A desfăşurat o bogată activitate pastoral-
misionară, culturală şi social-filantropică 
în perioada 1990-2008, în demnitatea de 
Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. La 
12 septembrie 2007 Colegiul Electoral 
Bisericesc l-a ales în funcţia de Arhiepiscop 
al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei si 
Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române şi Locţiitor al Tronului Cezareei 
Capadociei. Întronizarea Prefericitului 
Patriarh Daniel s-a făcut duminică, 30 
septembrie 2007, la Catedrala patriarhală 
din Bucureşti.

FUNCTII SI ONORURI:
1980–1988 – Lector la Institutul Ecumenic din Bossey, Geneva (Elveţia) şi 

profesor asociat la Geneva şi Fribourg în Elveţia
1988 – Consilier Patriarhal, Director al Sectorului „Teologie Contemporană 

şi Dialog Ecumenic”
1988 – Conferenţiar la Catedra de Misiune Creştină a Institutului Teologic 

Universitar Ortodox din Bucureşti
1990 (4 martie) – Ales şi hirotonit Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timi-

şoarei
1990 (iunie) – Ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bu-

covinei
Din 1992 – Profesor de Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru 

Stăniloae” din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” – Iaşi
Preşedinte al Comisiei Sinodale Naţionale pentru Educaţia Religioasă (Bu-

cureşti)

Preşedinte al Comisiei Teologice şi Liturgice a Sfântului Sinod al B.O.R. 
Membru de onoare al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice (Bucureşti)

Membru al Comitetului Executiv şi Central al Consiliului Ecumenic al Bise-
ricilor (Geneva, 1991–1998)

Membru al Prezidiului şi Comitetului Central al Conferinţei Bisericilor 
Europene (din 1997)

Vicepreşedinte al celei de-a II-a Adunări Generale a Conferinţei Bisericilor 
Europene (Graz, 1997)

Membru titular al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase de la Bru-
xelles (din 2000)

Preşedinte al fundaţiei internaţionale‚ „Omenia”.
Profesor al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti (2007)
DISTINCŢII ŞI TITLURI:
Ordinul »Serviciul Credincios în rang de Mare Cruce« acordat de către Pre-

şedintele României, Emil Constantinescu, Bucuresti, 2000
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Premiul „Pro Humanitate” acordat de Fundatia Europeană pentru Cultură „Pro 
Europa” (din Freiburg im Breisgau), Berlin, Germania, 2002

Doctor Honoris Causa al Universităţii Catolice „Sacred Heart”, Fairfield, Con-
necticut – S.U.A., 2003

Senator de onoare al Universităţii „Dunarea de Jos”, Galaţi, 2003
Doctor Honoris Causa al Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi – 14 

ianuarie 2006
Ordinul Naţional „Steaua României în Grad de Mare Cruce”, acordat de către 

Preşedintele României, Traian Băsescu, Bucureşti, 30 septembrie 2007
Membru de onoare al Academiei Române, 19 decembrie 2007
ACTIVITAŢI EDUCAŢIONALE ŞI CULTURALE:
I) Fondator de instituţii:
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” (reactivată), Iaşi – 1990
Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Cuvioasa Paras-

cheva”, Agapia – 1991
Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Gheorghe”, 

Botoşani – 1992
Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Iacob”, 

Dorohoi – 1993
Scoala Teologico-Sanitară Postliceală, Piatra 

Neamţ – 1993
Academia Ortodoxă „Sf. Ioan de la Neamţ”, 

Mânăstirea Neamţ – 1993
Şcoala Teologico-Sanitară Postliceală „Sf. Cuv. 

Parascheva”, Iaşi – 1994
Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R. 

– 1994
Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Daniil Sihastru”, 

Durău – 1995
Biblioteca Ecumenică „Dumitru Stăniloae”, 

Iaşi – 1995
Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”, Iaşi – 1995
Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, Piatra Neamţ 

– 1996
Institutul Ecumenic şi Social-Pastoral „Sf. Nicolae”, Iaşi – 1997
Institutul Cultural-Misionar TRINITAS (Editura Trinitas, tipografie şi Radio 

Trinitas), Iaşi – 1997
Centrul de Conservare şi Restaurare a Patrimoniului religios „Resurrectio” – 

1998
Trinitas TV (post de televiziune), Bucureşti – 2007
Centrul de presă „Basilica” ce cuprinde: Radio Trinitas, Trinitas TV, Ziarul 

Lumina, Agenţia de ştiri „Basilica” şi Biroul de Presă al Patriarhiei Române, Bucu-
reşti – 2007

II) Fondator de publicaţii:
„Vestitorul Ortodoxiei”, periodic de informaţie bisericească, teologie şi spiritua-

litate al Patriarhiei Române (1990)
„Candela Moldovei”, buletinul oficial al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei
„Teologie şi Viaţă”, revistă de gândire şi spiritualitate (Iaşi, 1992)
„Lumina”, primul cotidian creştin din România (2005)
„Vestitorul Ortodoxiei”, revistă de informaţie bisericească, serie nouă, Bucureşti, 

2008
III) Organizator de simpozioane, colocvii, congrese şi expoziţii.
IV) Initiator, sprijinitor şi coordonator a 14 programe sociale, culturale şi edu-

cative.
ACTIVITĂŢI SOCIAL-CARITATIVE
Fondator de instituţii şi susţinător activ al lor:
Cabinetul stomatologic „St. Pantelimon”, Iaşi – 1993
Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor Ortodocşi din România, Iaşi – 1993
Departamentul socio-caritativ „Diaconia”, Iaşi – 1994
Cantine pentru săraci la Iaşi, Paşcani, Dorohoi, Hârlău – 1993–1995
Dispensar policlinic „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, Iaşi – 1998
Centrul de diagnostic şi tratament „Providenţa”, Iaşi – 2000
Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”, Iaşi – 2002
Centrul de educaţie şi informare medicală „Providenţa II”, Iaşi – 2002
Institutul social-caritativ „Diaconia”, Iaşi – 2003

Centrul Social-Cultural „Sfântul Paisie de la Neamţ”, Mânăstirea Neamţ – 2004
Centrul Social-Cultural „Sf. Ilie”, Mânăstirea Miclăuşeni, 2005
ACTIVITĂŢI LITURGICE ŞI MISIONARE
I) Aducerea moaştelor unor sfinţi şi a unor relicve sfinte la Iaşi şi în eparhiile 

sufragane ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei:
1992 – fragment din lemnul Sfintei Cruci care se păstrează la Mânăstirea Xiropo-

tamu din Muntele Athos – Grecia
1996 – moaştele Sfântului Apostol Andrei din Patras – Grecia
2000 – moaştele Sf. M. Mc. Gheorghe din Livadia – Grecia
– moaştele Sf. Ierarh Vasile cel Mare şi Sf. Grigorie Teologul, din Bucureşti
2001 – Brâul Maicii Domnului din Volos – Grecia
2002 – moaştele Sf. Ioan Casian din Marsilia – Franţa
2003 – moaştele Sf. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, din Tesalonic – Grecia
2004 – fragment din lemnul Sfintei Cruci ce se păstrează la Mânăstirea Panaghia 

Soumela, Veria – Grecia
2005 – moaştele Sf. Apostol Pavel din Veria – 

Grecia
2006 – moaştele Sf. Nectarie din Eghina – Gre-

cia
2007 – aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur
2007 – punerea pietrei de temelie şi sfinţirea locu-

lui pentru noua Catedrală patriarhală din Bucureşti
II) A înfiinţat peste 300 de parohii, 40 de mânăstiri 

şi schituri, 5 Protopopiate (Iaşi I, Darabani, Săveni, 
Roznov şi Ceahlău) şi a iniţiat şi susţinut construirea 
a peste 250 de biserici noi.

III) A organizat 16 aniversări, comemorări şi 
proclamări de canonizare în Mitropolia Moldovei 
şi Bucovinei.

IV) A participat la 120 simpozioane, congrese, 
conferinţe, colocvii sau întruniri naţionale şi inter-
naţionale.

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI PUBLICISTICĂ
I) Lucrări în volum:
A. Publicate:
„Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea...”. 12 Scrisori pastorale de Crăciun şi Paşti, 

Trinitas, Iaşi, 1996, 100 p.
Confessing the Trouth in Love: Orthodox Perceptions on Life, Mission and Unity, 

Trinitas, Iaşi, 2001, 258 p.
Făclii de Înviere – Înţelesuri ale Sfintelor Paşti, Trinitas, Iaşi, 2005, 184 p.
Dăruire şi dăinuire. Raze şi chipuri de lumină din istoria şi spiritualitatea românilor, 

Trinitas, Iaşi, 2005, 439 p.
Daruri de Crăciun – înţelesuri ale sărbătorii Naşterii Domnului, Trinitas, Iaşi, 

2005, 138 p.
Brâncuşi. Sculptor creştin ortodox, Trinitas, Iaşi, 2007, 88 p.
Comori ale Ortodoxiei. Explorări în spiritualitatea liturgică şi filocalică, Trinitas, 

Iaşi, 2007, 450 p.
Făclii de Înviere – Înţelesuri ale Sfintelor Paşti, Basilica, Bucureşti, 2008, 184 p.
Foame şi sete după Dumnezeu. Înţelesul şi folosul postului, Basilica, Bucureşti, 

2008, 220 p.
B. În curs de apariţie:
Ştiinţa mântuirii (Studii de teologie sociala şi misionară, 350 pagini);
Teologie şi Spiritualitate (teza de doctorat, 372 pagini);
Păstorul Cel Bun (Cateheze şi omilii, 450 pagini);
Fais l’oeuvre de l’Evangeliste (studii de spiritualitate ortodoxă şi misiune creştină 

în limba franceză, 215 pagini).
II) Traduceri:
Stăniloae Dumitru – Le génie de l’Orthodoxie. Introduction, Edit. Desclée de 

Brouwer, Paris, 1985, col. Théophanie, 144 p.
III) Alte lucrări:
52 de broşuri;
peste 900 de articole, studii, cuvântări, prefeţe în limba română;
45 de studii şi articole scrise în limba franceză;
35 de studii şi articole scrise în limba engleză;
19 studii şi articole scrise în limba germană;
14 studii şi articole apărute în alte limbi.
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Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, a sfinţit în data 
de 5 iulie, biserica cu hramurile „Învierea 
Domnului“ şi „Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil“, din oraşul Lugoj. La slujba de 
sfinţire au participat şi PS Episcop Timotei 
al Aradului, PS Lucian al Caransebeşului, 
PS Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, PS Paisie Lugojanul, Episcop-
Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei. În aceste 
zile, Patriarhul României a efectuat o vizită 
canonică în Banat.

Vizita canonică a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în 
Mitropolia Banatului – sfinţirea bisericii din Lugoj

Patriarhul României a fost întâmpinat 
de mulţime mare de credincioşi, adunată în 
faţa noii biserici, care, prin vocea primarului 
Lugojului, Francisc Boldea, i-a urat „Bine aţi 
venit acasă!”, deoarece Preafericirea Sa s-a 
născut în această parte a ţării.

Slujba Sfintei Liturghii a fost săvârşită de 
către Părintele Patriarh împreună cu cei patru 
episcopi amintiţi mai sus, în noua biserică 
sfinţită din oraşul Lugoj. Patriarhul Daniel 
a explicat înţelesul duhovnicesc al Evan-
gheliei despre Vindecarea slugii sutaşului, 

a Duminicii a IV-a după Rusalii. Această 
Evanghelie, potrivit Preafericirii Sale, ne 
arată în mod surprinzător cum Hristos 
Domnul găseşte credinţă puternică acolo 
unde nu se aştepta nimeni. El descoperă 
credinţă într-un centurion roman care făcea 
parte din trupele de ocupaţie ale Ţării Sfinte. 
Iar, la sfârşitul Evangheliei, Mântuitorul 
arată că neamuri de la apus şi de la răsărit 
vor veni să intre în împărăţia lui Dumnezeu 
împreună cu Avraam, Isaac şi Iacob, iar cei 
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aleşi, fiii împărăţiei prin vocaţie, dacă nu 
cred în Hristos vor rămâne în afară de ea, 
prin aceasta Mântuitorul Hristos arătând că 
El întâi a venit pentru poporul ales, pentru 
poporul evreu, dar că Evanghelia Sa se va 
adresa tuturor popoarelor, tuturor etniilor, 
tuturor neamurilor, pentru că El iubeşte nu 
numai un popor, ci iubeşte pe toţi oamenii 
deopotrivă şi doreşte mântuirea tuturor, ca 
fiecare om să se întoarcă de la rău la bine şi 
să creadă în Hristos, dobândind mântuirea şi 
viaţa veşnică. „Ceea ce este, însă, deosebit 
de semnificativ în comportamentul acestui 
centurion sau sutaş, care avea în subordine 
100 de soldaţi, este viaţa sa spirituală, carac-
terul său şi în special credinţa sa că Iisus din 
Nazaret, despre care auzise că a vindecat o 
mulţime de bolnavi, poate să vindece şi pe 
slujitorul său, sluga sa. Avea credinţa aceasta 
puternică; încă a simţit că Iisus face minuni 
nu pentru a fi lăudat de oameni, ci pentru că 
este iubitor de oameni, este milostiv, este 
milos, compătimitor“, a mai spus Părintele 
Patriarh.

Valoarea omului
Sutaşul sau centurionul despre care vor-

beşte Evanghelia este, în primul rând, un om 
bun. Deşi era urât, împreună cu toţi soldaţii 
romani din trupele de ocupaţie, de către 
evrei, el nu răspunde cu violenţă şi cu răutate, 
deşi avea putere asupra celor care se aflau 
sub stăpânire romană. „Acest centurion, se 
spune în Sfânta Scriptură şi în Tradiţie că 
ar fi reparat sau chiar zidit din nou sinagoga 
din Capernaum. Este un om bun dincolo de 
obligaţiile pe care le are ca un militar. El nu 
era obligat să zidească sinagogi, dar pentru 
că a vrut să ajute pe cei care se aflau sub 
stăpânire romană, respectându-le credinţa 
lor, cu toate că el, oficial, era politeist, totuşi 
bunătatea lui sufletească a fost mai mare de-
cât datoria funcţiei, decât orice politică, orice 
strategie diplomatică. Această bunătate a lui 
se vede nu numai faţă de evreii cărora le-a 
zidit sinagogă, ci se vede faţă de servitorul 
său, unul dintre soldaţi, care era bolnav. Un 
centurion roman obişnuit îl înlocuia imediat 
cu un altul, sănătos. În cazul de faţă, însă, 
centurionul roman care L-a întâlnit pe Mân-
tuitorul Hristos nu este unul obişnuit, pentru 
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el omul este mai mult decât funcţia pe care 
o îndeplineşte la un moment dat, pentru el 
omul are valoare şi atunci când persoana 
umană nu mai este eficientă, nu mai este 
productivă, nu mai este utilă imediat, fie din 
cauza bolii, fie din altă cauză“, a explicat PF 
Patriarh Daniel.

„La bunătatea lui a răspuns bunătatea 
lui Hristos“

Centurionul roman nu are în faţă doar un 
servitor bolnav, ci un om căruia îi atribuie 
valoare egală cu a sa, ceea ce era cu totul 
neobişnuit în timpul imperiului roman, 
şi, văzând bunătatea lui, cunoscând inima 
lui, Hristos Domnul, atunci când a aflat că 
sutaşul doreşte să-i ceară vindecarea ser-
vitorului său, a spus îndată: „Voi veni şi-l 
voi vindeca”. „La bunătatea lui a răspuns 
bunătatea lui Hristos, la profunda sa atitudine 
umană a răspuns Dumnezeu-Omul, pentru că 
bunătatea este cea dintâi trăsătură a Chipului 
lui Dumnezeu în om. Oamenii cei buni şi 
milostivi se aseamănă cu Dumnezeu Cel 
bun şi milostiv. În mod neaşteptat, pe lângă 
marea virtute a bunătăţii milostive a acestui 
centurion, Mântuitorul descoperă şi altceva, 
multa lui smerenie, dovedită prin cuvintele: 
«Doamne, nu sunt vrednic să intri sub aco-
perişul casei mele. Zi doar un cuvânt şi se va 
vindeca servitorul meu». Deci, centurionul 
roman cunoştea pe Mântuitorul, dacă intră 
în casa sa, a romanului militar din trupele de 
ocupaţie a ţării sfinte, va trebui să suporte 
oprobriul, critica mulţimilor evreilor care 
nu vedeau cu ochi buni ca cineva să aibă 
legătură cu păgânii, cu cei de alt neam şi de 
altă credinţă. Deci, centurionul a vrut să-l 
protejeze pe Mântuitorul Hristos ca să nu 
fie vorbit de rău. Dar Mântuitorul nu avea 
grijă de această atitudine a celor care-L 
judecă atunci când El face binele“, a spus 
Patriarhul României.

Dar, dincolo de această prevenire a Mân-
tuitorului de către centurion, centurionul 
arată şi smerenie multă. El a simţit sfinţenia 
Mântuitorului Iisus Hristos şi a spus: „Nu 
sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, zi 
doar un cuvânt şi se va tămădui servitorul 
meu“. „Vedem cum smerenia lui se adaugă 
la bunătatea lui sufletească, şi acum vine 
ceva şi mai profund, modul în care un mi-

litar argumentează atitudinea sa, şi anume 
aceea de a cere Mântuitorului să vindece de 
la distanţă numai cu cuvântul pe servitorul 
său bolnav şi spune: »Doamne, şi eu sunt sub 
stăpânire, şi am în subordinea mea soldaţi, 
şi zic unuia du-te şi se duce, şi altuia vino 
şi vine, şi îi spun servitorului meu când el 
este sănătos fă aceasta şi el face«. Cu alte 
cuvinte, acest centurion crede în puterea 
mobilizatoare a cuvântului care pune în 
mişcare persoane, du-te şi se duce, vino şi 
vine, cuvântul are o putere mobilizatoare“, 
a mai spus Preafericirea Sa.

Patriarhul Daniel, cetăţean de onoare 
al Lugojului

La finalul slujbei, Patriarhul Daniel a ofe-
rit părintelui paroh Crucea Patriarhală, cea 
mai înaltă distincţie pentru clerici, datorită 
râvnei cu care a luptat pentru ridicarea noii 
biserici. Cu „Diploma de onoare Sfântul 
Apostol Andrei, Ocrotitorul României“ au 
fost onoraţi deputatul Sorin Strajă, prima-
rul Lugojului, Francisc Constantin Boldea, 
sculptorul noului lăcaş, Viorel Mihiş, şi 
Consiliul parohial. Menţionăm că ridicarea 
bisericii a început în anul 1993, fiind termi-
nată anul trecut. În prezent, biserica se află 
în stadiul de finalizare a picturii.

Sfinţirea bisericii de la Lugoj s-a înscris 
în cadrul vizitei pe care Patriarhul României 
a făcut-o în Banat. Amintim că sâmbătă, 4 
iulie, Părintele Patriarh a fost primit în Ca-
tedrala mitropolitană din Timişoara, unde 
s-a săvârşit un Te Deum. De aici au plecat 
cu toţii la sediul Primăriei din Timişoara, 
unde a primit titlul de cetăţean de onoare. 
După aceasta, a vizitat şi sediul Consiliului 
Judeţean Timiş.

Ultima zi a vizitei canonice a Preaferi-
citului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, în Mitropolia Banatului 
a fost consacrată revederii localităţii natale 
Dobreşti, din judeţul Timiş. În data de 6 iulie, 
Preafericirea Sa a vizitat rudele şi a mers 
pe şantierul mănăstirii cu hramurile Sfântul 
Prooroc Ilie Tesviteanul şi Sfânta Cuvioasă 
Parascheva. Cu acest prilej, Întâistătătorul 
Bisericii Ortodoxe Române a vorbit despre 
importanţa acestui sfânt locaş, ctitorie a 
Preafericirii Sale.

Sursa: Radio TRINITAS

2 iunie – Chiriarhul Giulei a participat la 
vernisarea expoziţiei de artă prezentată de către 
elevii Liceului de Arte Plastice din Timişoara, 
în incinta Şcolii Româneşti „Lucian Magdu” 
din oraşul Bătania. Această vernisare a fost 
pregătită de către Doamna Eva Ruja Banyai 
de la Centrul de Documentare şi Informare al 
AŢRU, în colaborare cu Domnul Ioan Oltea-
nu, Directorul Bibliotecii Orăşeneşti din Făget 
(România). Au fost prezenţi şi reprezentanţi 
ai instituţiilor româneşti din Ungaria. După 
vernisarea expoziţiei, PS Siluan împreună cu 
Directoarea Şcolii şi a Grădiniţei Româneşti 
din localitate, Doamna Iulia Olteanu, cu Pr. 
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Ilie Ciocan au vizitat şcoala, grădiniţa şi bise-
rica ortodoxă românească din Bătania. Tot în 
aceeaşi zi, PS Siluan cu o delegaţie de preoţi 
a participat la Consulatul General al României 
de la Segedin, la vernisarea expoziţiei de foto-
grafii a artistului Virgil Jireghie din Arad, cu 
tema: „Bruxelles, capitala Europei”. Această 
manifestare a fost organizată de Consulatul 
General al României din Segedin, împreună 
cu Domnul Aurel Ardelean, Rectorul Univer-
sităţii „Vasile Goldiş” din Arad.

5 iunie – PS Siluan a participat la deschi-
derea celei de a XVII-a ediţie a Festivalului 
Cercurilor Periniţa organizat de către Centrul 

de Documentare şi Informare al AŢRU, la 
Centrul Cultural Român din Giula.

7 iunie – În Duminica Rusaliilor, PS Siluan 
a săvârşit Sfânta Liturghie şi Vecernia plecării 
genunchilor, împreună cu Pr. Vicar Pavel Ar-
delean şi cu alţi clerici la Catedrală. În aceeaşi 
zi, PS Siluan a făcut sfinţirea casei de rugăciu-
ne a Oastei Domnului din Micherechi, în urma 
încheierii lucrărilor de restaurare şi a participat 
la seara de rugăciune care a urmat.

8 iunie – La Praznicul Sfintei Treimi, în 
cea de-a doua zi de Rusalii, Ierarhul Giulei 
a săvârşit Sfânta Liturghie împreună cu Ie-
romonahul Gheorghe şi un sobor de clerici 
la Săcal  (Continuare în pag. a 4-a)
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11 iunie – Ierarhul Giulei a 

participat la serata literar-fol-
clorică care a avut loc la Centrul 
Cultural Român din Giula, cu 
titlul: „Gânduri despre Emi-
nescu”, organizată de Consulatul 
General al României la Giula, 
Liceul „Nicolae Bălcescu” şi 
Uniunea Culturală a Românilor 
din Ungaria. La această serată au 
fost prezenţi poeţii români Daniel 
Hoblea şi Marcel Lucaciu din 
Zalău, care au recitat poezii din 
opera lui Eminescu. Spectacolul 
folcloric a fost susţinut de către 
orchestra „Meseşul” din Zalău. 
Invitatul special al acestei serate a 
fost dramaturgul Paul Everac din 
Arad, iar artistul plastic arădean 
Ioan Tolan a prezentat o expozi-
ţie de lucrări sculptate şi a donat 
Liceului Românesc „Nicolae 
Bălcescu” din Giula un bust al 
lui Eminescu, lucrat în gips. La 
manifestare a participat şi Pr. 
Consilier Cultural Origen Sabău 
cu familia.

13 iunie – În sala festivă a 
Liceului „Nicolae Bălcescu” din 
Giula a avut loc festivitatea de 
rămas bun a elevilor din clasa a 
8-a a Şcolii Generale Româneşti, 
la care a fost prezent şi PS Siluan. 
La Catedrală, Chiriarhul Giulei a 
asistat la Taina Botezului săvârşi-
tă de către Pr. Consilier Bisericesc 
Calinic pentru pruncul Sebastian 
Vasile Minea din Giula.

14 iunie – În Duminica întâia 
după Rusalii Ierarhul Giulei a 
săvârşit Sfânta Liturghie şi paras-
tasul de un an pentru credinciosul 
Teodor Drăgan, în biserica din 
Micherechi.

18-19 iunie – Sub conducerea 
Preafericitului Părinte Patriarh 
Daniel, la Catedrala Patriarhală 
din Bucureşti a fost oficiată sluj-
ba de Te Deum, iar la Reşedinţa 
Patriarhală a avut loc şedinţa de 
lucru a Sfântului Sinod al Biseri-
cii Ortodoxe Române, la care a 
participat şi Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Ungaria. 
Cu acest prilej au fost comple-
tate locurile de Episcopi rămase 
vacante, după cum urmează: PS 
Vincenţiu Ploieşteanu a fost ales 
Episcop la Slobozia şi Călăraşi, 
iar PS Corneliu Bârlădeanu a fost 
ales Episcop la Huşi; şase Epi-
scopii ale Patriarhiei Române, cu 
vechime şi activitate neîntreruptă 
şi bogată, au fost ridicate la rangul 
de Arhiepiscopii: a Râmnicului, 
a Romanului, a Buzăului şi Vran-
cei, a Argeşului şi Muscelului, a 
Dunării de Jos şi a Aradului; doi 

Episcopi au primit ad personam 
rangul de Arhiepiscopi Onorifici: 
PS Iustinian al Maramureşului şi 
PS Ioan al Covasnei şi Harghitei; 
iar anul 2010 a fost proclamat de 
către Sfântul Sinod al BOR drept 
Anul Jubiliar al Crezului Ortodox 
şi al Autocefaliei Române, la data 
când se vor împlini 1685 de ani 
de la Cel Dintâi Sinod Ecumenic 
de la Niceea şi 125 de ani de la 
recunoaşterea Autocefaliei Bi-
sericii Ortodoxe Române. Noul 
Secretar al Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române va 
fi de acum înainte PS Ciprian 
Câmpineanul.

Sub conducerea ÎPS Nicolae al 

Prot. Origen Sabău, Prot. Aurel 
Becan şi Doamnei Directoare 
Maria Gurzău Czeglédi de la 
Liceul Românesc din Giula Di-
plome de Excelenţă.

23-24 iunie – La invitaţia PS 
Petroniu, Episcopul Sălajului, 
Ierarhul Giulei a săvârşit slujba de 
priveghere la Mânăstirea Bobota, 
din Episcopia Sălajului, cu prile-
jul hramului Mânăstirii, după care 
a rostit un cuvânt de învăţătură. A 
doua zi, cei doi Ierarhi au oficiat 
Sfânta Liturghie, înconjuraţi de 
un impresionant sobor de preoţi şi 
diaconi, în cadrul slujbei Părintele 
Pahomie, Egumenul Mânăstirii, 
fiind hirotesit întru Protosinghel. 

ghisit alţi 19 Ierarhi, membri ai 
Sfântului Sinod, printre care şi PS 
Siluan al Giulei, în cadrul căreia 
PS Corneliu a fost instalat ca nou 
episcop al Huşilor.

În aceeaşi zi, PS Siluan a asis-
tat la slujba de priveghere de la 
Mânăstirea Nechit, din Arhiepi-
scopia Iaşilor, săvârşind tunderea 
în monahism a Părintelui Alexie 
Lazăr.

30 iunie – Episcopul Giulei 
a efectuat o vizită la Mânăstirea 
Pângăraţi din Arhiepiscopia 
Iaşilor.

2-4 iulie – Cu binecuvântarea 
şi participarea directă a PS Siluan 
a avut loc Tabăra de Religie, care 
se organizează în mod tradiţi-
onal de mai mulţi ani de către 
Episcopia Ortodoxă Română din 
Ungaria şi la care au participat 
elevi de la şcoli româneşti din 
Ungaria. Ediţia din acest an s-a 
desfăşurat cu sprijinul Domnului 
Ioan Olteanu, Directorul Bibli-
otecii Orăşeneşti din Făget şi a 
Mânăstirii Izvorul lui Miron din 
localitatea Româneşti, din cadrul 
Arhiepiscopiei Timişoarei, iar 
programul taberei a cuprins vizite 
la biserici şi mânăstiri din zona 
Făgetului, participări la slujbe 
şi la programe culturale oferite 
de tineri artişti din aceeaşi zonă, 
precum şi posibilitatea de a lua 
cunoştinţă cu îndeletniciri tradi-
ţionale româneşti (sculptură în 
lemn, olărit). Copiii participanţi 
la tabără au avut de asemenea 
ocazia să fie primiţi de către În-
altpreasfinţitul Părinte Mitropolit 
Nicolae al Banatului, primind 
binecuvântarea Sa şi să participe 
la o emisiune de televiziune a 
postului Tele Europa Nova din 
Timişoara, despre românii din 
Ungaria.

5 iulie – Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel, aflat într-o vizită 
canonică în Mitropolia Banatului, 
a săvârşit slujba de sfinţire a 
unei noi biserici din Lugoj, cu 
hramurile „Învierea Domnului” 
şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavriil”. La acest eveniment, 
alături de ceilalţi ierarhi din 
cadrul Mitropoliei Banatului, a 
participat şi PS Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria.

8 iulie – Cu ocazia împlinirii 
a doi ani de la data hirotoniei şi 
întronizării ca Episcop al Eparhiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, 
PS Siluan a săvârşit Sfânta Litur-
ghie în Catedrala din Giula.

(Urmare din pag. a 3-a)

Banatului s-a desfăşurat şedinţa 
de lucru a Mitropoliei Banatului, 
la care au participat toţi membrii 
componenţi.

20 iunie – Împreună cu PS Ca-
linic al Argeşului şi Muscelului, 
PS Siluan a efectuat o vizită la 
Mânăstirile Corbeni şi „Sfântul 
Ilie” de la Piscul Negru, ambele 
din cadrul Episcopiei Argeşului 
şi Muscelului.

21 iunie – Cu ocazia hramului 
parohiei ortodoxe române din 
Budapesta, Sărbătoarea „Naşte-
rii Sfântului Ioan Botezătoul”, 
Chiriarhul Giulei a oficiat Sfânta 
Liturghie împreună cu Preotul 
paroh Marius Maghiaru, cu Ie-
romonahul David şi alţi clerici 
în capela românească a acestei 
parohii din capitală. La eveniment 
a fost prezentă şi Excelenţa Sa, 
Doamna Ambasador Irina Coma-
roschi şi alte oficialităţi.

22 iunie – PS Siluan a par-
ticipat la festivitatea şi recepţia 
de rămas bun oferită de Domnul 
Consul General Constantin Iuliu 
Aaron cu ocazia încheierii man-
datului său în funcţia de Consul 
General al României la Seghedin. 
Din partea Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ugaria i s-a oferit 
Diploma de Excelenţă Domnului 
Consul General Constantin Iuliu 
Aaron, pentru activitatea depusă 
şi sprijinul oferit Bisericii. La rân-
dul său, acesta a oferit părintelui 

După săvârşirea Sfintei Liturghii 
s-a purces la sfinţirea celor două 
cruci de marmură de lângă altarul 
de vară al mânăstirii şi a trapezei 
noi a mânăstirii.

25 iunie – PS Siluan i-a primit 
la Centrul Eparhial din Giula pe 
Doamna Ligia Mirişan, Directo-
rul Bibliotecii Judeţene din Ora-
dea şi pe Pr. Consilier Cultural 
Origen Sabău.

28 iunie – Sub protia PF Dani-
el, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, la Catedrala Episcopală 
din Slobozia s-a oficiat Sfânta 
Liturghie în cadrul căreia PS 
Vincenţiu a fost întronizat ca 
Episcop al Sloboziei şi Călăraşi-
lor. La Sfânta Liturghie au slujit 
20 Ierarhi, membri ai Sfântului 
Sinod, în frunte cu PF Părinte 
Patriarh Daniel, între Ierarhii 
coliturghisitori numărându-se 
şi Ierarhul Giulei, PS Siluan. 
În aceeaşi zi, Chiriarhul Giulei 
împreună cu PS Calinic al Ar-
geşului şi Muscelului şi PS Lu-
cian al Caransebeşului au vizitat 
Aşezământul Monahal „Sfântul 
Pantelimon” de la Lacul Sărat, 
de lângă Brăila, fiind oaspeţii PS 
Casian al Dunării de Jos.

29 iunie – Sub protia IPS 
Teofan, Mitropolitul Moldovei 
şi Bucovinei, pe un podium aflat 
lângă Catedrala Episcopală din 
Huşi s-a săvârşit Sfânta Liturghie 
Arhierească la care au colitur-


