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Slujire de Sfântul ioSif cel nou de la Partoș,  
la hramul al doilea al Parohiei otlaca PuStă

Sărbătoarea Sfântului Ie-
rarh Iosif cel Nou de la Par-
toș, Ocrotitorul Banatului 
(15 septembrie 2020), a fost 
prilej de bucurie și pentru 
Parohia Românească Otlaca 
Pustă (Pustaottlaka), din Un-
garia, care și-a sărbătorit cel 
de-al doilea hram. Preasfinți-
tul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, a săvârșit Sfân-
ta Liturghie Arhierească în 
locașul de cult, împreună cu 
un sobor format din Părinte-
le Arhimandrit Calinic Co-
vaci, Consilierul Administra-
tiv-Bisericesc al Episcopiei 
și Paroh la Otlaca Pustă, Pă-
rintele Protosinghel Visarion 
Tuderici, Secretarul Eparhial, 
Părintele Origen Sabău, Con-
silierul Cultural al Episcopiei 
și Paroh la Apateu și Arhidi-
aconul Emanuel Văduva, de 
la Catedrala din Giula. La 
slujbă, alături de credincioși, 
a participat și Doamna Elvira 
Ardelean, Primarul Comunei 
Otlaca Pustă și Președintele 
Autoguvernării Românești 
Locale de aici.

În cadrul slujbei au fost 
făcute rugăciuni de pomenire 
pentru ctitorii bisericii, fami-
lia Ștefan și Zenovia Drăgan, 
din localitatea Grăniceri, din 
România, pentru preoții și 
credincioșii Parohiei mutați 
la cele veșnice, între care se 
numără și Părintele Teodor 
Rocsin și Doamna Preoteasă 
Elena Rocsin, dar și rugăciuni 
pentru încetarea acestei pan-

demii.
În cuvântul de învățătură, 

Ierarhul a vorbit despre via-
ța Sfântului Ierarh Iosif cel 
Nou de la Partoș, de neam 

aromânesc, născut în urmă cu 
aproape jumătate de veac, în 
cetatea Dalmației (din Croa-
ția de azi), care a devenit mo-
nah la Ohrid, în Macedonia și 
apoi la Muntele Athos, dar și 
Stareț în cetatea Adrianopole, 
din Turcia de azi, iar pentru 
nevoințele sale duhovnicești 
și virtuțile primite de la Bunul 
Dumnezeu și pentru renume-
le său, a fost ales Mitropolit 
al Banatului, la venerabila 
vârstă de 80 de ani, în 1650. 
Canonizat de Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Româ-
ne în anul 1950, el a devenit 
Ocrotitorul Duhovnicesc al 
Timișoarei și al Banatului, 
iar din 2011, după ample lu-
crări de restaurare efectuate 
la biserica din Otlaca Pustă, a 
devenit și Ocrotitor al acestei 
biserici, care l-a primit ca al 

doilea hram. Prima Sfântă Li-
turghie de hram, după resfin-
țirea bisericii, a fost în 2012, 
și de atunci, în fiecare an, de 
Sărbătoarea Sfântului Iosif, 

credincioșii din această Paro-
hie, împreună cu Părintele Ar-
himandrit Calinic, fie au mers 
în pelerinaj la Catedrala Mi-
tropolitană din Timișoara, fie 
au participat la Sfânta Litur-
ghie Arhierească, la biserica 
lor din Otlaca Pustă. Sfântul 
Iosif cel Nou de la Partoș ră-
mâne un Ocrotitor puternic și 
un vindecător pentru cei care 
îl cheamă în ajutor, în rugă-
ciunile lor, dar și un model de 
tărie în credință și de slujire a 
lui Dumnezeu.

După Sfânta Liturghie, 
respectând distanțarea reco-
mandată, la fel ca și la slujbă, 
credincioșii au participat și 
la o agapă comună, oferită la 
Căminul Cultural din locali-
tate, de Autoguvernarea Ro-
mânească Locală din Otlaca 
Pustă.

Parohia din Otlaca Pustă, 
cu o vechime de aproape o 
sută de ani, și-a început exis-
tența prin câteva case, aparți-
nătoare de Parohia Otlaca (azi 
Grăniceri), din Arhiepiscopia 
Aradului, după care s-a dez-
voltat până la nivelul de filie 
a acelei Parohii și apoi a Pa-
rohiei Chitighaz, din Unga-
ria, pentru a deveni Parohie 
de sine stătătoare, cu drepturi 
depline, în anul 1913, când 
a fost construită și biserica 
actuală de zid, prin sprijinul 
ctitorilor Ștefan și Zenovia 
Drăgan.

Din 2006 Parohia se află 
sub purtarea de grijă a Pă-
rintelui Arhimandrit Calinic 
Covaci, Consilierul Adminis-
trativ-Bisericesc al Episcopiei 
din Ungaria, iar anterior, vre-
me de 5 ani a fost administra-
tă și de Preasfințitul Părinte 
Paisie Lugojanul, înainte de a 
deveni Episcop-Vicar al Arhi-
episcopiei Timișoarei. La 100 
de ani de la construirea bise-
ricii, la marginea localității 
Otlaca Pustă, în cadrul Cen-
trului pentru familii și tineret 
al acestei Parohii și printr-un 
proiect european transfron-
talier, a fost ridicat un Para-
clis de lemn, în stil maramu-
reșean, cu hramul „Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe”, 
care este al doilea locaș de 
cult românesc al Parohiei.
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„exponatul anului”, manifestare culturală muzeală și aniversară,  
în episcopia ortodoxă Sârbă din ungaria, la Szentendre

Slujire arhierească la biserica „Sfântul ilie”, din techirghiol,  
în duminica a 18-a după rusalii

Sub genericul „Exponatul anului” și 
sub patronatul Centrului Muzeal Sârb din 
Szentendre, Episcopia Ortodoxă Sârbă 
din Ungaria a organizat joi, 10 septembrie 
2020, o manifestare muzeală tradițională, 
dar și aniversară, care a avut loc în acest 
mic oraș turistic, situat în apropiere de Bu-
dapesta și care reprezintă centrul și inima 
comunității ortodoxe sârbe, care trăiește 
astăzi, în Ungaria.

Evenimentul muzeal dorește să scoată 
la lumină anual, de 14 ani, câte un obiect 
de mare valoare din colecția Muzeului Or-
todox Sârb, care nu a mai fost prezentat an-
terior publicului și care este însoțit, în pre-
zentare și de alte piese. Exponatul din acest 
an a fost tabloul Episcopului de Szentendre 
Lukijan Bogdanovici (1867-1913), care 
vreme de 5 ani a fost Mitropolit și apoi Pa-
triarh Ortodox Sârb, la Carloviț. În aceeași 
sală muzeală au mai fost expuse și tablou-
rile altor Episcopi Sârbi de la Szentendre.

Evenimentul jubiliar a avut în vedere 
aniversarea a 100 de ani de la restaurarea 
Patriarhiei Ortodoxe Sârbe: 1920-2020 
(sau recunoașterea din nou, în istoria lor, a 
Bisericii Ortodoxe Sârbe, ca Patriarhie, de 
către Patriarhia Ecumenică și celelalte Bi-
serici Ortodoxe Autocefale Surori) și săr-
bătorirea jubileului de 800 de ani de relații 
între Biserica Ortodoxă Sârbă, reprezenta-
tă atunci prin Sfântul Sava, întemeietorul 
ei și Regatul Maghiar, condus de Regele 
Andrei al II-lea, întâlnire care a avut loc în 
anul 1220, potrivit tradiției și istoriografiei 
sârbe.

Dublul eveniment, având în vedere 
pandemia de corona virus, s-a desfășu-
rat în curtea Muzeului Ortodox Sârb din 
Szentendre și s-a bucurat de prezența mai 
multor invitați, care au răspuns invitației 
adresate de Preasfințitul Părinte Lukijan 
Pantelici, Episcopul Eparhiei Ortodo-
xe Sârbe din Ungaria și Administratorul 
Eparhiei Ortodoxe Sârbe din Timișoara, 
gazda acestei manifestări. Între invitați 
s-au numărat Preasfințitul Părinte Silu-
an, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, însoțit de Părintele Protosin-
ghel Visarion Tuderici, Secretarul Eparhi-
al, Domnul Ivan Todorov, Ambasadorul 
Serbiei la Budapesta, Doamna Biliana 
Gutici-Bielița, Ambasadorul Bosniei și 
Herțegovinei la Budapesta, Domnul Filip 
Zsolt (Jolt), Primarul orașului Szentendre, 
Domnul Liubomir Alexov, Purtătorul de 
Cuvânt al minorității sârbe în Parlamentul 

de la Budapesta, Doamna Vera Pejici Su-
tor, Președintele Autoguvernării Sârbe pe 
Țară din Ungaria, Monseniorul Hose Sa-
vas, Reprezentantul Nunțiului Apostolic 
al Vaticanului la Budapesta, Episcopul Pal 

Lakner, Reprezentant al Bisericii Evan-
ghelice din Ungaria, Părintele Sviatoslav 
Bulah, din partea Eparhiei Ortodoxe Ma-
ghiare din Ungaria, aparținând de Patriar-
hia Moscovei, Părintele Tancio Iancev, din 
partea Parohiei Ortodoxe Bulgare din Bu-
dapesta, Părintele Khalil Iusuf, din partea 
Parohiei Copte din Budapesta, Părintele 
Domonkos Kiss, monah benedictin de la 
Abația Tihany, din Ungaria, ș.a.

Preasfințitul Părinte Lukijan a adresat 
oaspeților, la început, un cuvânt de sa-
lut și mulțumire, subliniind evenimentele 
principale ale acestei întruniri, iar Domnul 
Kosta Vukovici, Directorul Muzeului Or-
todox Sârb din Szentendre, a vorbit despre 
colecțiile acestui muzeu și importanța lui, 
despre expozițiile pe care le-au organizat 
la Bruxelles, Roma sau Moscova, pentru a 
face cunoscute în mai multe locuri valorile 
muzeului și a prezentat, de asemenea, ta-
bloul și personalitatea Episcopului Lukijan 
Bogdanovici, care a constituit și exponatul 
principal din acest an.

Doamna Ambasador Biliana Gutici-Bie-
lița a avut onoarea de a rosti un cuvânt des-
pre importanța Bisericii în viața poporului 
sârb și relațiile acesteia cu Statul, de-a lun-
gul vremii și a deschis, practic, expoziția 
din acest an.

Prezentarea evenimentului, în limbile 
maghiară și sârbă, precum și introducerea 
vorbitorilor, i-a aparținut Părintelui Diacon 
Ștefan Milisavici, din cadrul Eparhiei Or-
todoxe Sârbe din Ungaria.

Un moment special l-a constituit Imnul 
Sfântului Sava, interpretat foarte frumos de 
Corul de fete (clasele 9-12), al Liceului Or-
todox Sârb „Nicolae Tesla”, din Budapes-
ta. Acesta a fost urmat de un alt moment 
cultural, cu muzică clasică, interpretată la 
vioară și clarinet de doi tineri artiști sârbi.

A urmat vizionarea unui film documen-
tar despre muzeu și a expoziției cuprinzând 
tabloul Episcopului și Patriarhului Lukijan 
Bogdanovici și celelalte tablouri de Epi-
scopi Ortodocși Sârbi de la Szentendre, 
expuse în aceeași sală, iar manifestarea s-a 
încheiat cu o recepție comună oferită par-
ticipanților. Expoziția principală din acest 
an și celelalte colecții ale muzeului i-au 
fost prezentate Preasfințitului Părinte Epi-
scop Siluan de către Părintele Zoran Jivici, 
Paroh Ortodox Sârb la Parohia Budakalász 
și Profesor de Religie la Liceul Ortodox 
Sârb „Nicolae Tesla” din Budapesta.

Preasfințitul Părinte Lukijan Pantelici 
este din anul 1999 Administrator al Epar-
hiei Ortodoxe Sârbe din Timișoara, iar din 
2002 este și conducător al Episcopiei Orto-
doxe Sârbe din Ungaria. La Szentendre, în 
Ungaria, se află sediul acestei Episcopii și 
Catedrala Episcopală Sârbă. Din anii 1990, 
în curtea Reședinței Episcopale a fost ame-
najat un Muzeu Ortodox Sârb, în spații mai 
mici, iar de doi ani, cu sprijin din partea 
Statului Maghiar și al celui Sârb, Muzeul 
a fost mutat în imobilul actual, care apar-
ținuse inițial primei Preparandii sârbe din 
Ungaria, înființată în anul 1812, iar în ul-
timii ani, după preluarea clădirii de către 
Statul Maghiar, acolo a funcționat Muzeul 
Ferenczi (Ferenți) și sediile altor Muzee 
din zonă. În noua sa variantă și prezentare, 
Muzeul Eparhiei Ortodoxe Sârbe din Un-
garia dorește să prezinte, pe mai multe sute 
de metri pătrați, aspecte importante din is-
toria și viața sârbilor ortodocși din diferite 
părți ale Ungariei, care au făcut parte din 
această Episcopie. Muzeul a fost inaugurat 
în 2019, în prezența Preafericitului Părinte 
Irineu, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Duminica a 18-a după Rusalii (27 
septembrie 2020) a fost prilej de bucu-
rie duhovnicească pentru credincioșii 
Parohiei cu hramul „Sfântul Prooroc 
Ilie Tesviteanul” 
din Techirghiol, 
care l-au avut în 
mijlocul lor pe 
Preasfințitul Pă-
rinte Siluan, Epi-
scopul Eparhiei 
Ortodoxe Româ-
ne din Ungaria. 
Ierarhul a săvârșit 
Sfânta Liturghie 
Arhierească, cu 
b i n e c u v â n t a r e a 
Înaltpreasfințitului 
Părinte Teodosie, 
Arhiepiscopul To-
misului și Chiriarhul locului.

Din soborul slujitor au mai făcut 
parte Părintele Paroh Viorel Pasman-
giu, Părintele Arhimandrit Climent 
Vântu, Starețul Mânăstirii Săraca din 
Arhiepiscopia Timișoarei, Părintele 
Murgu Cornel de la parohia „23 au-
gust” din Arhiepiscopia Tomisului, 
Părintele Bobaru Vasile și Diaconul 
Hrițuleac George-Marian, ambii de la 
Parohia Topraisar, din aceeași Arhiepi-
scopie.

Răspunsurile liturgice au fost date 
de cântăreții Parohiei, împreună cu 
credincioșii veniți la slujbă, la fel cum 
obișnuiesc să facă în fiecare duminică 
și sărbătoare.

În cuvântul de învățătură, Preasfin-
țitul Părinte Siluan le-a vorbit credin-
cioșilor despre pericopa evanghelică 
duminicală a pescuirii minunate, care 
ne arată importanța chemării la apos-
tolat de către Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos, Care își alege oameni sim-
pli, dar harnici, cuviincioși, nevoitori 
și smeriți, după cum au fost și Simon 
Petru, cel numit Chefa, sau frații Ia-
cov și Ioan, fii lui Zevedeu și tovarășii 
de muncă ai lui Simon. De asemenea, 
prin minunea evidentă a pescuirii atâ-
tor pești de către cei trei viitori Sfinți 
Apostoli, cât și prin simbolismul co-
rabiei, se arată importanța deosebită a 

Bisericii, ca și corabie a mântuirii, în 
care sălășluiește cu îmbelșugare pute-
rea lui Hristos, ce ne poartă în siguran-
ță și liniște pe valurile cele de multe 

ori înspumate ale acestei vieți și ne 
dăruiește toate cele ce sunt necesare 
sufletelor și trupurilor noastre. A fost 
menționat, de asemenea, spre cinsti-
re deosebită, Sfântul Antim Ivireanul 
(1650-1713), Ierarh cărturar de neam 
georgian, care a iubit neamul nostru 
și a făcut multe pentru luminarea sa și 
îmbogățirea limbii liturgice și literare 
românești, acesta fiind și un mare ti-
pograf, nu doar un predicator iscusit și 
un Arhipăstor de suflete. Pentru curajul 
mărturisirii sale în apărarea credinței 
dreptmăritoare răsăritene și a identi-
tății românești și ortodoxe a Țării Ro-
mânești, căreia i-a fost Mitropolit între 
anii 1708-1713, el a fost prigonit de 
către mai marii Imperiului Otoman din 
vremea aceea și a cunoscut moarte de 
Martir.

Preasfințitul Părinte Siluan s-a aflat 
pentru câteva zile la Techirghiol, la 
Centrul Social-Pastoral „Sfânta Maria” 
al Patriarhiei Române, unde a efectuat 
tratament balnear, cu binecuvântarea 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel 
și în acest context a avut loc și slujirea 
duminicală menționată.

Dincolo de activitatea liturgică, 
Parohia „Sfântul Ilie” din Techirghiol 
desfășoară, în parteneriat cu Primăria 
orașului Techirghiol, o frumoasă acti-
vitate caritativă și misionar-pastorală, 

adresată copiilor provenind din fami-
lii cu posibilități financiare reduse, 
din clasele I-VIII, de la Liceul „Emil 
Racoviță”, cărora le oferă câte o masă 

caldă în fiecare 
zi.

Biserica pa-
rohială a fost 
construită între 
anii 1909-1914, 
iar la aniversa-
rea centenaru-
lui, în anul 2009 
și cu prilejul 
hramului, la 
S ă r b ă t o a r e a 
Sfântului Pro-
oroc Ilie Tesvi-
teanul, au fost 
binecuvântate 

lucrările de restaurare efectuate în al-
tar, care a fost pardosit cu granit și în 
care a fost curățată pictura. Cu acest 
prilej, în locașul de cult a fost săvârșită 
Sfânta Liturghie Arhierească de către 
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și 
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop 
Teodosie al Tomisului, iar bisericii i-a 
fost oferit un rând de veșminte de la 
Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, din 
Basarabi, Ocrotitorul Bucureștilor. 
În biserică se mai află spre închinare 
părticele din Moaștele Sfântului Ierarh 
Andrei Șaguna, Mitropolitul Transil-
vaniei, ale Sfântului Mucenic Emilian 
de Durostorum și ale Sfântului Muce-
nic Flavian de Cartagina.

Tot în 2019 Înaltpreasfințitul Părinte 
Arhiepiscop Teodosie a făcut și sfinți-
rea noii clopotnițe, a pangarului și lu-
mânărarului, iar în anul acesta (2020) a 
fost inaugurat Centrul Social-Educativ 
„Sfântul Nicolae” al Parohiei, constru-
ite prin grija Părintelui Paroh Viorel 
Pasmangiu, care slujește la această 
biserică din Techirghiol începând din 
2007 și este ajutat în misiunea sa de 
alți doi Părinți.

Biroul de Presă
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Procesiunea copiilor, la micherechi
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Joi, 17 septembrie 2020, la Michere-
chi, localitate importantă aparținând Epis-
copiei Ortodoxe Române din Ungaria, a 
avut loc cea de-a VIII-a ediție a Procesi-
unii copiilor, care se organizează anual în 
această Parohie, începând din 2012. La ea 
au participat circa 30 de elevi, din clasele 
1-8, de la Școala Generală Românească 
din localitate, dar și copii mai mici, de la 
Grădiniță, însoțiți de părinții lor, precum și 
oficialități locale, între care s-au numărat 
Doamna Margareta Tat, Primarul comunei, 
care a venit împreună cu fetița sa, Doam-
na Ana Ruja, Directorul Școlii Generale și 
alte cadre didactice de la această Școală. 
Ca și în alți ani, procesiunea s-a bucurat 
de binecuvântarea și participarea Preas-
fințitului Părinte Siluan, Episcopul Ep-
arhiei Ortodoxe Române din Ungaria, care 
a fost însoțit de Părintele Ioan Bun Paro-
hul Micherechiului, Părintele Protosing-
hel Visarion Tuderici, Secretar Eparhial și 
Profesor de Religie la Școala Generală din 

Micherechi, organizatorul acestei procesi-
uni și Arhidiaconul Emanuel Văduva, de la 
Catedrala Episcopală din Giula.

Au fost respectate și măsuri de dis-
tanțare a copiilor, impuse de recomandările 
autorităților pe timp de pandemie și, la fel 
ca și în anii trecuți, Procesiunea copiilor a 
avut loc de la intrarea în sat și până la bi-
serică, unde copiii și ceilalți participanți au 
venit, având în mâini lumânări aprinse, iar 
în fruntea procesiunii fiind Sfânta Cruce, 
icoana Maicii Domnului cu Pruncul și o to-
acă, la fel ca și în cazul procesiunilor efec-
tuate la biserici și mânăstiri din România. 
Lumânările aprinse au fost depuse pe 
postamentul Troiței din marmură, ampla-
sată la intrarea în biserica satului, după care 
au intrat cu toții în biserică. Aici, Ierarhul 
și cei doi Preoți au citit rugăciuni de bine-
cuvântare, ocrotire și ajutor de la Bunul 
Dumnezeu, pentru elevii din Micherechi, 
dar și din toate celelalte Școli Românești 

din Ungaria, iar Preasfințitul Părinte Si-
luan i-a felicitat pe copiii participanți și 
i-a îndemnat să sporească nu doar în cu-
noașterea obișnuită, oferită de școală, ci și 
în credință și în cunoașterea lui Dumnezeu 
și a sfintelor Sale porunci, precum și în sol-
idaritate, atât de importantă în orice vreme 
și loc.

Apoi, copiii s-au răcorit cu sucuri, 
oferite din partea Parohiei, după osteneala 
drumului și au mers cu pace la casele lor.

Manifestarea este adresată copiilor din 
această localitate, fiind inițiată în anul 
2012, de Părintele Protosinghel Visarion și 
ea vrea să fie un semn văzut de comuniune 
creștină între copiii din această localitate, 
din alte părți și din întreaga lume și ca o of-
randă adusă lui Dumnezeu pentru a putea 
primi ajutorul și binecuvântarea Sa.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Binecuvântare pentru familie şi şcoală la început de an şcolar
Cu dragoste părintească, binecuvântăm 

pe toţi elevii, părinţii, învățătorii şi profeso-
rii din învăţământul preuniversitar, la înce-
putul anului şcolar 2020-2021.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne a declarat anul 2020 An omagial al 
pastoraţiei părinţilor şi copiilor. Prin aceas-
tă iniţiativă, sunt ajutaţi atât părinţii, cât şi 
copiii să cultive reciproc iubirea în familie 
şi să preţuiască credinţa şi educaţia, ca fiind 
principalele lumini ale vieţii în societate. 

Educaţia este prioritatea fundamenta-
lă a oricărei societăţi care doreşte dezvol-
tarea spirituală şi prosperitatea materială 
a poporului. În dezvoltarea unei educaţii 
autentice pentru viaţă, Familia, Biserica şi 
Şcoala sunt chemate să ofere copiilor aju-
torul necesar dezvoltării lor atât în plan 
personal, cât şi comunitar, după îndemnul 
înţeleptului rege Solomon: „Păzeşte, fiule, 
povaţa tatălui tău şi nu lepăda îndemnul 
mamei tale... Că povaţa este un sfeşnic bun 
şi legea o lumină, iar îndemnurile care dau 
învăţătură sunt calea vieţii” (Pildele lui So-

lomon 6, 20, 23). 
Într-o lume marcată de tendinţe ideolo-

gice individualiste şi secularizante, care slă-
besc unitatea familiei şi pacea socială, este 
esenţială cultivarea unei legături statornice 
şi a unei cooperări rodnice între Familie, 
Biserică şi Şcoală.

În Familie şi în Biserică, părinţii trupeşti 
şi duhovniceşti sunt chemaţi să-i înveţe 
pe copii iubirea faţă de Dumnezeu şi de 
semeni, prietenia, solidaritatea, hărnicia, 
dărnicia şi recunoştinţa, să îi încurajeze să 
descopere bucuria jocului şi a cunoaşterii, 
dar şi frumuseţile naturii şi ale culturii ro-
mâneşti. La Şcoală, profesorii care predau 
diferitele discipline de învăţământ sunt 
apreciaţi când oferă elevilor o învăţare 
motivantă, activă şi creativă. Pe lângă cu-
noştinţe necesare promovării examenelor 
naţionale, o şcoală bună îi învaţă pe copii şi 
tineri să cultive libertatea şi responsabilita-
tea, dar şi să cunoască valorile spirituale şi 
culturale, româneşti şi europene.

Din cauza pandemiei, începutul acestui 

an şcolar are loc într-o perioadă foarte difi-
cilă, privind sănătatea individuală şi colec-
tivă. De aceea, în special la şcoală trebuie 
respectate cu multă atenţie regulile sanitare 
de protejare a sănătăţii elevilor şi a cadrelor 
didactice. Precum în anii precedenţi, şi la 
începutul acestui nou an şcolar, parohiile 
vor continua să ajute cu rechizite şcolare 
pe elevii din familiile defavorizate. Acest 
ajutor material se adaugă la cele 5000 de ta-
blete oferite deja de Biserica noastră multor 
copii din zone defavorizate.

Cu prilejul începutului anului şcolar 
2020-2021, ne rugăm lui Dumnezeu să îi 
ocrotească pe toţi elevii, părinţii, învăţă-
torii şi profesorii, să le dăruiască sănătate 
şi mult ajutor, pace şi bucurie, pentru ca 
lucrarea lor să fie o binecuvântare pentru 
familie, şcoală şi pentru întreg poporul ro-
mân!

† Daniel
Patriarhul Bisericii  
Ortodoxe Române


