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La data de 30 septembrie a acestui an s-au împlinit cinci ani de la întronizarea 
celui de-al şaselea patriarh al Bisericii ortodoxe române, Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel. 

Cu gândul mărturisit de la momentul întronizării, acela că „dumnezeu ne-a 
chemat la această slujire… foarte grea, deoarece este în folosul Bisericii, ca împre-
ună cu Sfântul Sinod şi cu tot clerul din ţară să slujim…“, Preafericirea Sa a venit 
de la iaşi la Bucureşti cu dorinţa – „de a sluji cu timp şi fără timp Biserica ortodoxă 
română, însufleţit de imperativul divin consemnat de Sfântul Evanghelist Matei: 
«Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre 
cele bune să preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri!»“ (Matei 5, 16). 
Preafericitul Părinte Patriarh daniel a stabilit şi a ordonat priorităţile vieţii bise-
riceşti, a recreat în mod inspirat sistemul administrativ ca instrument eficient de 
împlinire concretă a acestora, a înfiinţat instituţii capabile să contribuie la nece-
sarele înnoiri din spaţiul ecleziastic românesc, a ales oameni pricepuţi şi devotaţi, 
cu ajutorul cărora, prin voia Bunului dumnezeu, cu înţelepciune şi tenacitate 
organizatorică, cu mari eforturi, o parte însemnată dintre proiectele majore menite 
să amplifice slujirea Bisericii în societate s-au concretizat deja, sau au prins 
contur.

Momentul firesc de bilanţ al activităţii desfăşurate pe toate planurile în cuprinsul 
Patriarhiei române, este totodată unul de mulţumire către Bunul dumnezeu pentru 
toate câte ne-a hărăzit, încât astăzi putem afirma, cu toată smerenia, că Biserica 
noastră este una dintre cele mai bine organizate Biserici ortodoxe din lume, cu 
un puternic accent misionar şi pastoral. Slujirea Preafericirii Sale în scaunul de 
patriarh al româniei şi Întâistătător al Sfântului Sinod al Bisericii ortodoxe 
române este una foarte complexă, cerută de vremurile în care trăim. Biserica se 
găseşte la răscrucea marilor schimbări, într-o societate modernă în schimbare 
continuă, când trebuie sa dea răspunsuri la întrebările cele mai apropiate sufletului 
omului însetat de adevăr şi lumină autentice, greu de găsit în societatea noastră 
parcă tot mai dezorientată. În continuare selectăm numai câteva dintre multele 
activităţi care s-au desfăşurat până acum sub arhipăstorirea Preafericitului Părinte 
Patriarh daniel şi amintim că în anii trecuţi s-au înfiinţat cinci noi eparhii, s-au 
modificat teritorial şi s-au schimbat titulaturile a trei mitropolii şi a patru eparhii 
şi s-au readus în Patriarhia română eparhiile din jurul graniţelor ţării. Tot în acest 
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timp au fost aleşi 17 ierarhi ai Bisericii ortodoxe române. Au fost canonizaţi 20 
de noi Sfinţi români, iar la 1 aprilie 2010 s-a sfinţit Sfântul şi Marele Mir. Începând 
din anul 2008, fiecare an a fost an tematic jubiliar sau comemorativ, inclusiv anul 
2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor. În anul 2008 a 
fost înfiinţată Federaţia Filantropia, organizaţie care are ca scop dezvoltarea coo-
perării dintre organizaţiile non-guvernamentale care funcţionează cu binecuvân-
tarea Bisericii ortodoxe române şi sectoarele social-filantropice ale eparhiilor. 
Totodată s-a extins acest sector, iubirea manifestată prin fapte faţă de cei în nevoi 
şi suferinţe sau în situaţii de fragilitate, fără de care creştinul nu-şi poate justifica 
credinţa, înmulţindu-se simţitor în aceşti cinci ani de patriarhat prin protocoale 
de cooperare cu guvernul, accesarea de fonduri structurale europene, implicarea 
în proiecte sociale de ajutorare a celor în nevoi (de a cărei activitate binefăcătoare 
au profitat sute de mii de oameni în toata ţara la nivelul eparhiilor), de reintegrare 
pe piaţa muncii a foştilor deţinuţi, a victimelor traficului de persoane şi multe 
altele. şi învăţământul teologic la toate nivelurile a fost susţinut de publicarea a 
sute de titluri necesare procesului de studiu şi cercetare, fie ale Sfinţilor Părinţi, 
fie ale teologilor români şi străini contemporani. Cu binecuvântarea Preafericirii 
Sale s-au demarat proiecte şi programe (Centrul parohial pentru copii şi tineret, 
olimpiada de religie ortodoxă, Concursul naţional de muzică bisericească 
„Lăudaţi pe domnul’’, Concursul naţional de creaţie literară, Menţinerea disci-
plinei religiei în învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional, Manuale 
de religie clasele i–iv pentru eparhiile din diaspora, Concursul naţional „icoana 
ortodoxă – Lumina credinţei’’, dialogul dintre teologie, filosofie şi ştiinţă, Proiectul 
„Alege şcoala’’ şi altele) care să ajute pe copii şi tineri să îşi găsească locul firesc 
în Biserică, iar pe alţii, să găsească calea către credinţă. Copiii şi adolescenţii cu 
dificultăţi în urmarea şcolii au fost încurajaţi şi ajutaţi prin programul „Alege 
şcoala’’, prin taberele de creaţie şi concursurile cu premii. 

un sector important aflat în atenţia şi purtarea de grijă a Preafericirii Sale îl 
reprezintă comunicaţiile şi relaţiile publice care  beneficiază, de mijloace moderne 
şi eficiente, inconturnabile astăzi pentru misiunea Bisericii în lume: radio şi tele-
viziunea Trinitas, publicaţiile Lumina, un serviciu iT, agenţia de ştiri Basilica, 
birou de presă şi relaţii publice. 

una din priorităţile avute a fost şi consolidarea şi diversificarea legăturilor 
tradiţionale cu Bisericile ortodoxe surori prin vizite frăţeşti la nivel de Întâistătători, 
sau delegaţii. Știindu-se foarte bine că într-o lume pluralistă din punct de vedere 
confesional, religios, nu putem să promovăm ortodoxia prin izolare, ci prin dialog 
şi cooperare şi dialogul cu alte confesiuni, ci în primul rând un dialog mai intens 
şi o cooperare mai intensă între Bisericile ortodoxe surori în contextul actual 
confruntat cu fenomenul secularizării, al abandonării principiilor şi valorilor auten-
tice, precum şi al crizei sau deficitului de umanitate. deschiderea către dialog şi 
cooperare între creştini de diferite confesiuni şi a creştinilor cu cei de alte religii 
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pe care o are Preafericitul Părinte Patriarh s-a soldat şi cu invitaţia de a participa 
la sesiunea de lucru a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de la Strasbourg 
în ziua de 11 aprilie 2011, în alocuţiunea adresată plenului Adunării subliniind 
„necesitatea aprofundării dialogului, a propriei spiritualităţi în libertate, a educaţiei 
permanente pentru dezvoltarea unei noi culturi a convieţuirii, precum şi importanta 
dimensiunii religioase a dialogului intercultural şi a dialogului la toate nivelurile 
pentru reconcilierea dintre comunităţile diferite religios şi etnic, care trebuie să 
alcătuiască o identitate europeană, exemplu fiind chiar romania“. şi păstrarea 
legăturilor cu românii ortodocşi din străinătate a fost o prioritate a Întâistătătorului 
Bisericii noastre pe care i-a vizitat în mai multe rânduri în Austria, Franţa, Spania, 
Germania, Cehia, sfinţind biserici (4 în Franţa, 1 Austria, 1 Cehia), punând pietre 
de temelie pentru unele noi (1 Spania, 1 Germania), intâlnind comunităţile şi 
binecuvântând poporul, dându-le cuvânt de întărire şi arătându-le dragostea pe 
care Biserica Mamă o are întotdeauna pentru cei care trăiesc departe. Pe plan 
administrativ-gospodăresc amintim resfinţirea catedralei patriarhale la 26 octom-
brie 2008 după ample lucrări de renovare interioare şi exterioare. În data de 30 
septembrie 2008 a fost sfinţit noul paraclis patriarhal amenajat în turnul reşedinţei 
patriarhale care a fost renovat, reamenajat şi dotat cu lift de acces persoane. În 
curtea (grădina) interioară a reşedinţei patriarhale a fost ctitorit un Altar de vară. 
resfinţirea paraclisului istoric al reşedinţei patriarhale a fost săvârşită de 
Preafericitul Părinte Patriarh daniel, împreună cu mulţi ierarhi, membri ai Sfântului 
Sinod, în data de 22 iulie 2011. Tot în purtarea de grijă a Preafericirii Sale se află 
fără-ndoială şi construirea noii Catedrale patriarhale pe care, ca şi înaintaşii săi 
în scaunul patriarhal care au dorit-o şi gândit-o la rândul lor, o vedem ca semn al 
darului mântuirii pe care domnul iisus hristos la făcut omenirii întregi, neamurilor 
toate, printre care este şi neamul nostru, smerit şi mult încercat de-a lungul vea-
curilor, dar întotdeauna scos la liman de Cel ce este mântuirea noastră şi ca neam. 
Catedrala Mântuirii Neamului  va fi o catedrală simbol al recunoştinţei poporului 
român pentru eliberarea sau izbăvirea lui din mari încercări, dar şi un simbol al 
dorinţei lui de comuniune fraternă în hristos. În perioada 2007–2012, Atelierele 
Patriarhiei române au intrat într-un amplu proces de retehnologizare şi moder-
nizare firească ţinând cont de cerinţele actuale. Astfel în aceşti cinci ani „Atelierele“ 
au beneficiat de investiţii în tehnologie performantă şi utilaje de înaltă clasă. La 
18 martie 2011, Preafericitul Părinte Patriarh daniel împreună cu mulţi dintre 
membrii Sfântului Sinod a sfinţit imprimeria bisericească Pharos.

Toate aceste realizări şi încă multe altele, care nu au putut fi cuprinse aici, arată 
jertfelnicia Preafericitului Părinte Patriarh daniel şi viziunea sa pentru propăşirea 
Sfintei noastre Biserici ortodoxe române.

Fiind din părţile noastre bănățene, ne bucură şi mai mult activitatea Preafericirii 
Sale în fruntea ortodoxiei româneşti şi îi urăm să aibă parte de arhipăstorire 
îndelungată şi rodnică. 
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