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La îndemnul adresat de către Patriarhia Română, în special al Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, către eparhiile din ţară pentru ajutorarea 
familiilor sinistrate din Serbia, la Timişoara, s-au organizat în  perioada 30 
mai -10 iunie 2014, mai multe transporturi umanitare cuprinzînd donații ale 
credincioșilor. Acestea au fost adunate în urma colectelor făcute la nivelul 
parohiilor noastre, având drept scop ajutorarea persoanelor  lovite de inundațiile 
devastatoare care au lovit Republica Serbia în vara anului trecut.

Cu binecuvântarea vrednicului de pomenire, mitropolitul Nicolae Corneanu 
şi cu purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar 
al Arhiepiscopiei Timişoarei, eparhia noastră s-a implicat activ în distribuirea 
de ajutoare fraţilor sârbi mult încercați din cauza inundaţiilor catastrofale 
abătute asupra mai multor localităţi. Pentru eficientizarea acţiunii s-a ţinut 
cont de recomandările Excelenței Sale Domnul Lazar Manojlovici, consulul 
general al Repubilicii Serbia la Timișoara şi ale Preacucernicului Părinte 
Marinco Marcov, vicar eparhial la Episcopia Ortodoxă Sârbă din Timișoara, 
privind gama de produse ce pot fi colectate.

De asemenea, în cadrul ședinței Permanenței Consiliului Eparhial s-a hotărât 
organizarea unei colecte în bani la parohiile din cadrul Arhiepiscopiei 
Timișoarei, punându-se la dispoziția Centrelor eparhiale din țară un cont pentru 
transmiterea donațiilor.   Astfel, în perioada 30 mai – 10 iunie 2014 a fost 
colectată în acest cont suma totală de 93.561 lei, provenind de la Arhiepiscopia 
Timişoarei, Arhiepiscopia Iaşilor, Episcopia Tulcii şi Episcopia Severinului. 
Convoiului umanitar s-au alăturat şi ajutoarele provenite de la Episcopia 
Caransebeşului şi de la Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara.

Pentru sinistrații din Serbia au fost achiziționate produse în valoare de 
66.324 lei constând din saltele, pături, prosoape, scutece de copii, produse de 
igienă etc. Aceste ajutoare au fost transportate în localitatea Paracin din 
Republica Serbia, în conformitate cu adresa Patriarhiei Sârbe. Au mai fost 



164 Altarul Banatului

organizate și transporturi de alimente în valoare de 27.237 lei, care au fost 
distribuite  parohiilor din cuprinsul Eparhiei de Šabac.

Biserica Ortodoxă Sârbă și-a exprimat mulţumirea faţă de  jertfa credincioșilor 
ortodocși români, pentru gestul creștinesc, şi pentru ajutorul pe care l-au făcut 
confraților ortodocși sârbi, răspunzând astfel rugăminţii Preafericitului Părinte 
Irineu, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe.  

Referindu-se la acest moment,  dr. Mileta Radojevic, Secretar de Stat pentru 
culte al Republicii Serbia, a menționat că: „popoarele noastre şi Bisericile 
noastre surori au demonstrat, aşa cum însăşi Sfânta Scriptură ne învaţă acest 
lucru, că suntem împreună, atât la bucurie, cât şi în nevoi. Eu, în calitate de 
conducător al Secretariatului de Stat pentru Culte al Guvernului Republicii 
Serbia, exprim mulţumirile noastre pentru tot ceea ce aţi făcut, pentru cetăţenii 
şi credincioşii noştri și ne rugăm Bunului Dumnezeu ca tot ceea ce a făcut 
poporul român pentru poporul sârb să se întoarcă însutit“.

 Amintim că inundaţiile produse anul trecut în Serbia, Bosnia-Herţegovina 
şi Croaţia, catalogate drept cele mai grave din ultimul secol, au lăsat în urmă 
peste 60 de morţi, aproape 2 milioane de persoane au fost afectate, iar dintre 
acestea 150.000 au fost evacuate.

Demn de semnalat este și faptul că urmare a acestor binefaceri  a fost emisă 
o Gramată de mulțumire din partea Patriarhiei Sârbe, în special din partea 
Patriarhului Irineu, către Mitropolia Banatului și în mod nemijlocit către 
credincioșii și credincioasele care au contribuit la strângerea de fonduri pentru 
ajutorarea confraților sârbi, ce a fost înmânată de delegatul Preafericitului 
Părinte Irineu, Preasfințitul Episcop Luchian al Episcopiei Ortodoxe Sârbe de 
Timișoara, Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului,  în care se 
evidențiază relațiile de bună înțelegere și frățietate care au existat dintotdeauna 
între cele două popoare vecine.

Prezentăm în continuare Gramata primită atât în forma originală cât și în 
traducerea în limba română, realizată de C. Diacon Iosif Stancovici din 
Timișoara.



165Confirmarea unei binefaceri

 
 
 
 
 

И Р И Н Е Ј 
 

БОЖЈОМ МИЛОШЋУ ПРАВОСЛАВНИ АРХИЕПИСКОП ПЕЋКИ 
МИТРОПОЛИТ БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКИ 

И ПАТРИЈАРХ СРПСКИ 
 
 

додељује ову 
 

Г Р А М А Т У 
 

СВЕШТЕНОЈ МИТРОПОЛИЈИ ГРАДА 

Т Е М И Ш В А Р А 
РУМУНСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 

 
За показану несебичну љубав и ревност према Српској Православној 

Цркви, а посебно на донацији и уложеном труду и ангажовању око 
прикупљања и достављања помоћи угроженом становништву у Србији 
пострадалом од поплава. 

Часном свештенству и монаштву Митрополије темишварске желимо од 
Господа и Спаса нашег Исуса Христа свако истинско добро и успех у даљем 
животу и раду. 
 
Дано у првопрестолном граду Београду 
Дана 31. јула 2014. године, АЕМ бр. 948 
 
 С благословом 

АЕМ И ПАТРИЈАРХ СРПСКИ 
Иринеј 
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I R I N E J 
 

DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP ORTODOX DE PEĆ 
MITROPOLIT DE BELGRAD ŞI CARLOVIŢ 

ŞI PATRIARH SÂRB 
 
 

acordă această 
 

G R A M A T Ă 

 
SFINŢITEI MITROPOLII A ORAŞULUI 

T I M I Ş O A R A 

A BISERICII ORTODOXE ROMÂNE 
 

Pentru dragostea dezinteresată şi grija deosebită arătată faţă de Biserica 
Ortodoxă Sârbă, precum şi în mod special pentru donaţie, efortul investit şi 
angajarea în a colecta şi a furniza ajutor populaţiei ameninţate din Serbia care a 
suferit în urma inundaţiilor. 

Cinstitului cler şi cinului monahicesc al Mitropoliei Timişoarei dorim de la 
Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos tot binele cel adevărat şi spor în viaţa 
şi activitatea ce Vă stau înainte. 
 
Dată în oraşul cel întâi stătător al Belgradului 
La data de 31 iulie 2014, AEM nr. 948 

 

 

Cu binecuvântare 
AEM ŞI PATRIARH SÂRB 

Irinej 
 


