
 

 

responsabilitatea familiei. Faptul 
acesta este amplificat şi de fenomenul 
emigraţiei în străinătate a multor 
membrii ai familiei, care au lăsat însă 
în ţară pe cei bătrâni, iar uneori chiar 
şi pe copii. 

Deşi odată cu înaintarea în vârstă a 
omului viaţa pierde din forţă şi devine 
fragilă sau şubredă, totuşi ea nu 
trebuie să piardă niciodată din 
valoarea şi demnitatea ei, fiind darul 
lui Dumnezeu. 

Într-o societate agitată şi marcată 
profund de stres, viteză şi grija 
excesivă pentru productivitate şi profit 
imediat, persoanele fragile riscă în 
momentele de dificultate economică 
sau de boală să nu mai poată 
supravieţui. Cei dintâi care suferă din 
cauza acestei situaţii sunt tocmai 
bătrânii şi bolnavii. 

Astăzi, criza economică şi socială 
determină transformări rapide şi 
radicale în viaţa familiilor. Vârstnicii 
bolnavi, între care mulţi bunici, 
traversează adeseori situaţii derutante 
şi dureroase, răstigniţi sufleteşte între 
dorinţa de a fi utili familiei şi nevoia 
ajutorului, grijii şi atenţiei din partea 
celor dragi. Astfel, unii bătrâni simt că 
sunt o povară pentru familie şi preferă 
să trăiască singuri sau în case de 
bătrâni, cu toate consecinţele pe care 
aceste alegeri le implică pentru viaţa 
lor. 

De aceea, este nevoie de un efort 
comun pentru ca societatea civilă şi 
comunitatea eclesială să ajute pe 
bătrânii bolnavi să poată trăi demn şi 
să fie trataţi cu multă atenţie, dragoste 
şi recunoştinţă. 

(Fragment din mesajul Preafericitului 
Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, la deschiderea 
Conferinţei Medicină şi Spiritualitate – 
o abordare multidisciplinară a 
pacientului vârstnic, Palatul Patriarhiei 
- Bucureşti, 19 - 20 aprilie 2012) 

 

Medicina este într-un mod deosebit 
spaţiul de interferenţă a ştiinţei cu 
spiritualitatea, scopul comun al 
acestei interferenţe fiind vindecarea 
pacientului printr-un act medical 
realizat cu credinţă în Dumnezeu, 
Izvorul vieţii.[…]  

Biserica a înţeles întotdeauna că viaţa 
şi sănătatea sunt daruri ale lui 
Dumnezeu, care trebuie însă apărate 
şi cultivate, spre slava lui Dumnezeu 
şi binele omului. Astfel, un medic bun, 
competent în ştiinţa şi practica 
medicală, dar şi statornic în respectul 
arătat demnităţii umane, devine un 
colaborator demn al lui Dumnezeu în 
arta îngrijirii sănătăţii şi apărării vieţii 
umane. 

Desigur, medicii îl tratează pe bolnav, 
iar Dumnezeu îl vindecă. În acest 
sens, Dumnezeu şi omul lucrează 
împreună pentru sănătatea şi 
mântuirea fiinţei umane, creată după 
chipul Dumnezeului Celui viu, 
inteligent şi iubitor, pentru ca în timpul 
vieţii sale pământeşti trecătoare omul 
să se poată pregăti pentru a dobândi 
viaţa cerească netrecătoare, adică 
mântuirea. 

Implicarea Bisericii în asistenţa 
medicală socială este deodată o 
vocaţie spirituală şi o necesitate 
practică. Opera filantropică medicală 
şi socială a Bisericii izvorăşte din 
Evanghelia iubirii lui Hristos pentru toţi 
oamenii, deoarece prin rănile Lui noi 
toţi ne-am vindecat (cf. Isaia 53, 5; 1 
Petru 2, 24). După modelul 
Mântuitorului Iisus, Care „străbătea 
toată Galileea, învăţând în sinagogile 
lor, predicând Evanghelia împărăţiei şi 
vindecând orice boală şi orice 
suferinţă în popor” (Matei 4, 23; 9, 
35), vocaţia Bisericii este aceea de a 
uni predica sau învăţătura de credinţă 
cu vindecarea bolilor şi alinarea 
suferinţelor oamenilor. 

Aşa se explică mulţimea instituţiilor de 
binefacere sau asistenţă socială 
înfiinţate sau patronate de Biserică de
-a lungul secolelor, adesea cu sprijinul 

împăraţilor, regilor şi domnitorilor 
creştini, dar mai ales cu sprijinul 
multor credincioşi milostivi şi darnici. 
 
Astăzi, vechea tradiţie social-
filantropică a Bisericii a revenit în 
actualitate în deosebi de când cultele 

religioase au recâştigat libertatea de 
organizare şi slujire misionară în 
societatea românească, Biserica şi 
instituţiile Statului fiind chemate la o 
mai intensă conlucrare, susţinând şi 
dezvoltând proiecte şi programe 
sociale, sporind astfel solidaritatea 

pentru sănătate. […] 

Întrucât grija pentru bătrâni şi 
bolnavi arată gradul de civilizaţie al 
unui popor, în România de azi ne 
îngrijorează, în mod deosebit, starea 
de abandon social şi de dezinteres 
faţă de viaţa şi demnitatea 
persoanelor vârstnice, adesea oameni 
săraci, bolnavi şi singuri. 

Bătrânii şi pensionarii, oameni care s-
au dăruit pentru familie şi societate, 
sunt poate astăzi segmentul cel mai 
neglijat şi mai ignorat al societăţii 
contemporane, afectată de 
secularismul, individualismul şi 
relativismul moral, care slăbesc 
unitatea, demnitatea şi 

ÎNGRIJIREA MEDICALĂ ŞI SPIRITUALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE 
Patriarhul României sfinţeşte 
noul sediu al Bibliotecii Naţionale 
În ziua de 22 aprilie 2012, de 
Duminica Tomii, de la ora 13.00, 
Preafericitul Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii  Ortodoxe 
Române, oficiază slujba de sfinţire 
a noului sediu al Bibliotecii 
Naţionale a României, din B-dul 
U n i r i i  n r .  2 2 ,  B u c u r e ş t i . 
Cu acest prilej, vor fi vernisate 
expoziţii le Mărci ale artei 
religioase: artă în expresie 
canonică şi personală (icoană 
canonică, pictură, fotografie – 
lucrări ale unor artişti români 
contemporani), Manuscrise Picu 
Pătruţ (1818-1872) în Colecţiile 
Speciale ale Bibliotecii Naţionale 
a României – 140 de ani de la 
moarte (expoziţie virtuală) şi 
Patriarhii României: fotografii din 
Colecţiile Speciale ale Bibliotecii 
Naţionale a României (Miron 
Cristea, Nicodim, Teoctist) 
( e x p o z i ţ i e  v i r t u a l ă ) .  
 
Revista Ortodoxia, pe Internet 
Revista Ortodoxia, publicaţie 
trimestrială a Patriarhiei Române, 
poate fi citită şi pe internet. Site-ul 
www.revistaortodoxia.ro găzduieşte 
articole recente, grupate pe mai 
multe rubrici. Puteţi găsi aici studii, 
abordări ortodoxe ale artelor şi 
şt i inţelor în general , texte 
fundamentale ale Sfinţilor Părinţi, 
dar şi traduceri din autori ortodocşi 
străini de interes pentru Ortodoxia 
românească. otodată, pe site sunt 
publicate şi recenzii ale apariţiilor 
teologice importante din spaţiul 
editorial ortodox. Interfaţa pune la 
dispoziţie şi o versiune în limba 
engleză. Tot de aici puteţi afla 
istoricul publicaţiei, dar şi care sunt 
condiţiile şi normele de publicare. 

F o a i e  a  r o m â n i l o r  d i n  B e l g i a  
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Curs gratuit  de limba franceză 
pentru începători, la Biserica 

Sfânta Parascheva, în fiecare zi 

de luni începând cu ora 18.00 

Taina Sfântului Maslu vineri, la 

ora 18.30 

Şcoala parohială pentru copii în 
fiecare zi de sîmbătă, începând 

cu ora 11.00 

 

 

 
 

A n u n ţ u r i   

Ș t i r i  

http://www.basilica.ro/ro/stiri/bpatriarhul_romaniei_va_sfinti_noul_sediu_al_ibibliotecii_nationaleib_9245.html
http://www.basilica.ro/ro/stiri/bpatriarhul_romaniei_va_sfinti_noul_sediu_al_ibibliotecii_nationaleib_9245.html
http://www.basilica.ro/ro/stiri/revista_iortodoxiai_pe_internet_6447.html
http://www.search-results.com/fr?q=sfanta+parascheva&desturi=http%3A%2F%2Fwww.revistamurmur.info%2F2007%2F10%2F&initialURL=http%3A%2F%2Fwww.search-results.com%2Fpictures%3Fatb%3Dsysid%253D406%253Auid%253D9b3f4cdf26da77f0%253Auc%253D1317296111%253Asrc%253


 

 

D i n  î n ţ e l e p c i u n e a  P ă r i n t e l u i  C l e o p a  I l i e  

CUVÂNT CREŞTIN 

Îndoiala în credinţă 

Toma era un apostol îndoielnic. El a crezut numai după ce a văzut și a cercetat adevărul, pipăind rănile lui Hristos. De aceea l-a și mustrat 
Domnul, căci credința vine din auz, iar nu din pipăire și vedere. Credința vine din interior, din inimă, iar nu din afară. Credința vine din cuvânt. 
Din cuvântul de învățătură auzit din gura mamei și a tatei. Căci parinții trupești ne sunt primii dascăli de religie în viață. Apoi, credința noastră 
în Dumnezeu ne vine și se întărește în noi din predica preotului la biserică, din sfaturile date de bătrâni, din citirea cărț ilor sfinte și mai ales 
din cuvintele și învățăturile pe care le auzim și le citim zilnic în Sfânta Evanghelie. La formarea noastră duhovnicească și la sporirea dreptei 
credințe în inimile noastre, cel mai mare rol îl au părinții trupești care ne-au născut și părinții sufletești care ne-au învățat și ne-au crescut în 
frica de Dumnezeu, adică preotul satului, duhovnicul și nașul de botez. Când părinții trupești și cei sufletești sunt buni și își fac datoria 
creștină față de sufletele pe care le cresc și le păstoresc, atunci se nasc și se formează creștini buni, copii ascultători de părinți, tineri cuminți 
și evlavioși. Iar când părinții trupești sunt necredincioși și stăpâniți de patimi, iar cei sufletești sunt indiferenți și nepăsători față de fiii lor 
sufletești, atunci copiii sunt răi și neascultători, tinerii sunt necredincioși sau îndoielnici și caută dovezi văzute, ca Toma, pentru a crede în 
nevăzutul Dumnezeu. De vom cugeta mai mult la îndoiala apostolului Toma, vom înțelege mai bine slăbirea credinței în Dumnezeu în zilele 
noastre și urmările ei cumplite, pe care le trăim […].  

Ne putem atinge însă de Domnul cu inima, cu mintea, cu voința și chiar cu trupul, dar nu cu nevrednicie sau cu îndoială ca apostolul Toma. 
Cu inima ne atingem de Domnul prin credință, evlavie și rugăciune curată, duhovnicească. Cu mintea ne atingem de Domnul prin citirea 
Sfintei Scripturi și a altor cărți ziditoare de suflet.  

Cu voința ne atingem de Domnul prin savârșirea faptelor bune, în dragoste și smerenie. Iar cu sufletul și cu trupul ne hrănim și ne unim mistic 
cu Hristos Mântuitorul prin Sfânta Împărtășanie, care este cea mai înaltă cale de unire a noastră cu Hristos, fără de care nu ne putem mântui. 

 
AGENDA EUROPEANĂ 

 
Bruxelles-ul comunitar are atenția îndreptată, la începutul săptămânii ce urmează, asupra rezultatelor primului tur de scrutin a l 
alegerilor prezidențiale din Franța, unde ambii candidați, Nicolas Sarkozy și Francois Hollande, au promis în campania 
electorală că vor promova schimbări în politicile europene, dacă vor fi aleși. Miniștrii europeni de externe vor discuta, lun i, la 
Luxembourg, cele mai importante evenimente ale actualității internaționale cu accent pe situaia din Siria. Marți, miniștrii 
afacerilor europene vor continua discuțiile referitoare la bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2014 - 2020, iar miercuri, 
Comisia Europeană va face propuneri privind bugetul UE pentru anul 2013. Joi și vineri vor avea loc reuniunile lunare ale 
miniștrilor agriculturii și ale miniștrilor de justiție și afaceri interne, care vor discuta despre azil si migrație și despre modalitățile 
de colectare a datele pasagerilor, care călătoresc cu avionul, în scopul prevenirii și combaterii terorismului. Luni, secretarul 
general NATO, Anders Fogh Rasmussen va prezenta, în Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, un discurs 
cu tema " O perspectiva mondiala pentru Europa". Miercuri va fi inaugurat biroul de la Bruxelles al Centrului Român al Energiei, 
organizație profesională a companiilor energetice din România. Vineri, noul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, 
va face prima sa vizită la Bruxelles de la preluarea funcției. 

CALENDARUL SĂPTĂMÂNII 23—29 APRILIE 2012 

23 L     †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă; Sf. Mc. Valerie  
24 M   †) Sf. Ier. Mărt.: Ilie Iorest şi Sava, Mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureş; Sf. Mc. Pasicrat şi Valentin din Durostorum;  
 Cuv. Elisabeta 
25 M      Sf. Ap. şi Ev. Marcu; †) Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (Dezlegare la peşte) 
26 J        Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafira 
27 V       Sf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu şi Zinon (Dezlegare la peşte) 
28 S       Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian şi Dada 
29 D       Sf. 9 Mc. din Cizic; Cuv. Memnon Mărt. (Duminica a III-a după Paşti  a Mironosiţelor)  
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