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Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, la târnosirea bisericii 
româneşti cu hramurile „Acoperământul Maicii 
Domnului și Sfinții Cuvioși Daniil Sihastrul și Paisie 
de la Neamț” din oraşul Jönköping, Suedia, dumini-
că, 28 februarie 2016:

Sfinţirea bisericii cu hramurile „Acoperământul 
Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Daniil Sihas-
trul și Paisie de la Neamț” din oraşul suedez 
Jönköping, Episcopia Ortodoxă Română a Europei 
de Nord, este un eveniment mare şi binecuvân-
tat pentru Biserica noastră în general, dar în mod 
special pentru comunitatea ortodoxă română din 
acest oraş.
Deși departe de locurile natale, românii din această 
parte a lumii sunt aproape de țara lor prin fiecare 
Sfântă Liturghie săvârșită în limba română, unde 

The Message of His Beatitude Daniel, Patriarch of 
the Romanian Orthodox Church, on the Feast of 
the Romanian Church with the patron feasts “The 
Cover of Our Lady and the Holy Fathers Daniil the 
Hermit and Paisie of Neamt” in Jönköping, Sweden, 
Sunday, February 28, 2016:

The consecration of the church with the patron 
feasts “The Cover of Our Lady and the Holy Fathers 
Daniil the Hermit and Paisie of Neamt” from the 
Swedish city of Jönköping, the Romanian Orthodox 
Diocese of Northern Europe, is a great and blessed 
event for our Church in general but especially for 
the Romanian Orthodox community in this city.
Although far from home, Romanians in this part 
of the world are near their country through every 
Holy Liturgy done in Romanian, where they listen 
to the Holy Gospel and share with Christ the Lord. 

Comuniune 
frăţească  
în diaspora  
română
Fraternal Communion  
in the Romanian Diaspora 

† DANIEL 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române  

/ Patriarch of the Romanian Orthodox Church
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ascultă Sfânta Evanghelie și se împărtășesc cu Hris-
tos Domnul. Prin distanța de țara lor și de cei dragi 
ai lor, românii trăitori printre străini înțeleg mai bine 
cuvintele Scripturii: „nu avem aici cetate stătătoare, 
ci o căutăm pe aceea ce va să fie” (Evrei 13, 14). 
Comunitatea ortodoxă românească din Jönköping, 
prin acordarea celor trei hramuri bisericii lor, se află 
sub Acoperământul Maicii Domnului, sunt întăriți 
de rugăciunile Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul de la 
Voroneț și luminați de învățăturile Sfântului Cuvios 
Paisie de la Neamț. Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul 
a povățuit Moldova și pe Sfântul Voievod Ștefan cel 
Mare, prin cuvântul său înțelept, prin rugăciune, sfat 
și exemplu. De aceea, Mănăstirea Voroneț rămâne 
până astăzi o rază a sfințeniei lăsată de duhovnicul din 
munții Moldovei. Sfântul Paisie de la Neamț a fost un 
pelerin, asemănându-se prin aceasta, oarecum, multor 
români plecați departe de casa lor. El și-a pregătit în 
ultima parte a vieții sale pământești cetatea veșniciei 
din frumoasa Mănăstire Neamț din Moldova. Această 
mănăstire, cunoscută ca un important centru cultural, 
prin traducerile cărților duhovnicești și diversitatea 
etnică a monahilor de aici, a marcat, datorită lucră-
rii harnicilor ucenici ai Sfântului Paisie, toată Europa 
de Est, transmițând învățătura filocalică, a iubirii de 
frumusețe spirituală netrecătoare.

By the distance of their country and their loved 
ones, the living Romanians among the strangers 
better understand the words of Scripture: “We 
have not a standing city, but we seek what is to be” 
(Hebrews 13:14).
The Romanian Orthodox Community in Jönköping, 
under the three patrons of their church, is under 
the cover of the Holy Mother, strengthened by 
the prayers of Saint Daniil the Hermit of Voronet 
and illuminated by the teachings of St. Paisios of 
Neamt. The Holy Hermit Daniil guided Moldova 
and St. Stephen the Great, through his wise word, 
through prayer, counsel and example. That is why 
the Voronet Monastery remains to this day a ray 
of sanctity left by the confessor in the mountains 
of Moldavia. Saint Paisios of Neamt was a pilgrim, 
resembling, somehow, many Romanians away from 
their home. In the last part of his earthly life, he has 
prepared himself for the city of eternity in the beau-
tiful Monastery of Neamt in Moldova. This monas-
tery, known as an important cultural center, through 
translations of spiritual books and the ethnic diver-
sity of the monks here, marked the whole of Eastern 
Europe through the work of the diligent disciples of 
Saint Paisios, transmitting the philokalic teaching 
and love of the unfading spiritual beauty.

Înaltpreasfinţitul 
Părinte Serafim, 

Mitropolitul Europei 
Centrale şi de Nord, 

şi Preasfinţitul Părinte 
Episcop Macarie la 

târnosirea bisericii din 
Jönköping, 28 februa-

rie 2016 | The Most 
Blessed Father Serafim, 

the Metropolitan of 
Central and Northern 

Europe, and His Grace 
Father Macarie, Bishop 
of Northern Europe, at 
the consecration of the 

church in Jönköping, 
Februay 28, 2016 



Astăzi, comunitatea românească din Suedia este 
întărită, la împlinirea a peste patruzeci de ani de 
slujire românească la Stockholm, de modelul de 
slujire şi cultură al vrednicilor de pomenire pr. prof. 
dr. Alexandru Ciurea, pr. prof. dr. Ștefan Sandu şi pr. 
Anton Poşircă. Aceşti preoţi vrednici au făcut misiu-
ne până la numirea în slujirea de paroh a părintelui  
Toader Doroftei, în anul 1990. Nu le-a fost uşor să 
vină periodic de la Stockholm la Jönköping, însă 
osteneala acestora a fost covârşită de vrednicia şi 
hărnicia românilor de aici, care au rădăcini adânci 
în Banatul sârbesc.
Odată cu alegerea şi întronizarea Preasfinţitului 
Părinte Macarie Drăgoi ca cel dintâi Episcop al 
nou înfiinţatei Episcopii Ortodoxe Române a Euro-
pei de Nord, a fost numit în noua parohie de la 
Jönköping tânărul preot Ovidiu Teodor Băncilă, care 
a continuat şi dezvoltat proiectele duhovniceşti şi 
culturale ale înaintaşilor, menţinând frumoase legă-
turi cu multe parohii din România, promovând astfel 
valorile Ortodoxiei româneşti în spaţiul scandinav.
Cu ocazia sfinţirii bisericii cu hramurile „Acoperă-
mântul Maicii Domnului, Sfinții Cuvioși Daniil Sihas-
trul și Paisie de la Neamț”, felicităm pe Preasfințitul 
Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Euro-
pei de Nord, pentru întreaga activitate pe care o 
desfășoară în Episcopia Ortodoxă Română a Euro-
pei de Nord, precum și pe părintele paroh Ovidiu 
Teodor Băncilă.
Felicităm, de asemenea, toată comunitatea orto-
doxă română din Jönköping, luminată de evlavie 
creştină şi simţire românească, pe toţi binefăcă-
torii şi ajutătorii acestui sfânt lăcaş, precum şi pe 
toţi clericii şi credincioşii mireni prezenţi la acest 
eveniment sfânt şi solemn de spiritualitate şi 
demnitate creştină.
Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să ocroteas-
că această biserică şi pe toţi închinătorii şi binefă-
cătorii ei, dăruindu-le pace şi bucurie, sănătate şi 
mântuire, spre slava Preasfintei Treimi şi bucuria 
Bisericii lui Hristos.

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Today, the Romanian community in Sweden is 
strengthened, at the completion of over forty years 
of Romanian service in Stockholm, by the model of 
service and culture of the worthy of remembering Fr. 
Prof. dr. Alexandru Ciurea, Fr. Prof. Dr. Ştefan Sandu 
and Fr. Anton Poşircă. These worthy priests made 
a mission until the appointment of Father Toader 
Doroftei to parish priesthood in 1990. It was not easy 
for them to come from Stockholm to Jönköping from 
time to time, but their struggle was overwhelmed 
by the wisdom and diligence of the Romanians here, 
which have deep roots in the Serbian Banat.
With the election and enthronement of His Grace 
Father Macarie Drăgoi as the first bishop of the 
newly established Romanian Orthodox Diocese 
of Northern Europe, young priest Ovidiu Teodor 
Bancilă was appointed in the new parish of 
Jönköping, and he continued and developed the 
spiritual and cultural projects of the forerunners, 
maintaining beautiful links with many parishes in 
Romania, thus promoting the values   of Romanian 
Orthodoxy in the Scandinavian space.
On the occasion of the sanctification of the church 
with the patron feasts “The Holy Cover of the Mother 
of God, the Holy Saints Daniil the Hermit and Paisios 
of Neamţ”, we congratulate His Grace Father Macarie, 
the Romanian Orthodox Bishop of Northern Europe, 
for the entire activity he carries out in the Romanian 
Orthodox Diocese of Northern Europe, as well as the 
parish priest Ovidiu Teodor Bancilă.
We also congratulate the entire Romanian Ortho-
dox community in Jönköping, enlightened by Chris-
tian Godliness and Romanian identity, all the bene-
factors and helpers of this holy place, as well as all 
the clergy and believers present at this holy and 
solemn event of spirituality and Christian dignity.
We pray to the Savior Jesus Christ to protect this 
church and all its worshipers and benefactors, 
giving them peace and joy, health and salvation, to 
the glory of the Most Holy Trinity and the joy of the 
Church of Christ.

† Daniel
Patriarch of the Romanian Orthodox Church
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Preacucernici Părinţi şi iubiţi credincioşi,
Dăm slavă bunului Dumnezeu şi-I mulţumim că am 
ajuns cu pace la sărbătorile de iarnă prilejuite de 
Naşterea Domnului care revarsă în sufletele noas-
tre dragoste şi bucurie, lumină şi căldură. Fieca-
re ne-am pregătit, pe măsura credinţei şi a râvnei 
pentru Dumnezeu, cu post şi rugăciune, ca şi prin 
Taina Spovedaniei şi a Împărtăşirii cu Trupul şi Sânge-
le Domnului, să întâmpinăm după cuviinţă acest 
mare Praznic. Slujbele din aceste zile şi minunatele 
colinde de Crăciun ne dezvăluie marea Taină care s-a 
petrecut în Betleem şi-L preamăresc pe Dumnezeu 

Most Reverend Fathers and beloved faithful, 
We give glory to the good God and thank Him for 
having come in peace at the Christmas feast of the 
Nativity that flows into our souls love and joy, light 
and warmth. We each prepared, according to our 
faith and zeal for God, with fasting and prayer, as 
well as with the Mystery of Confession and the 
Receiving of the Body and Blood of the Lord, to 
welcome in a proper manner this great Feast. The 
services of these days and the wonderful Christmas 
carols reveal the great mystery that happened in 
Bethlehem and glorify God Who humbles Himself 

Pastorală în anul 2017  
la Nașterea Domnului:  
„Iubirea de neam” 
Pastoral Letter in 2017 for the Nativity of Our Lord: 
“Love of the Nation”

† Serafim 
Arhiepiscop Ortodox Român al Germaniei, Austriei și Luxemburgului și Mitropolit al Germaniei, Europei Centrale și de 
Nord | Romanian Orthodox Archbishop of Germany, Austria and Luxembourg and Metropolitan of Germany, Central 
and Northern Europe

„Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta....”
“Save, oh Lord, Your people and bless Your inheritance ...”
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and becomes man, enters humanity, shares the 
human condition to save the world within our 
being. The baby born in Bethlehem - God and man 
- is like a divine seed put in the dough of humanity, 
that is, in the heart of every human being in which 
all humanity concentrates, so that this will reach 
and become one Bread. The Savior Jesus Christ 
says of Himself that He is “the bread that has 
descended from heaven” (John 6:51) and that those 
who eat this Bread, that is, His Body and Blood, 
become one with Him and share eternal life. Every 
man is called to grow in Christ, endeavoring 
daily to create the necessary conditions for the 
divine seed in his heart to grow in all his being. 
Every seed, to grow and to bear fruits, needs good 
soil, water and heat. The seed of grace received in 
baptism in our soul needs, in order to grow, the 
good earth of the heart that we always prepare 
through prayer, fasting and good deeds. If we do 
not pray every day, if we do not devoutly participate 
on Sunday at the Divine Liturgy, and do not confess 
and receive the Body and Blood of the Lord, if we 
do not fast on Wednesdays and Fridays, as well as 
in the four lents throughout the year, if we do not 
force ourselves to do our best to our fellows, our 
hearts become hardened and become insensitive to 
the presence of Christ in it. Thus, instead of growing 
spiritually and becoming more and more like 
Christ, we plunge into the darkness of the sins and 
passions that gradually destroy our soul and body. 
To grow in Christ is to grow in love, to fill our hearts 
of love and to become one with Him: “I no longer 
live, but Christ lives in me,” says the Apostle Paul 
(Galatians 2:20). The same Apostle urges us to 
have in ourselves the “thought of Christ” and 
“the feeling of Christ” (cf. I Corinthians 2:16 and 
Philippians 2:5), meaning to think and feel like 
Christ, because whoever strives to win the thought 
and feeling of Christ in his heart, he will love Christ 
as well. The follow-up of Christ, a very popular 
book in the Middle Ages, as well as today, urges us 
to ask in every circumstance of life: “What would 
Christ do if it were for me?” If we would always ask 
ourselves this question, we would stay away from 
many sins and would escape many sufferings! At 
the same time, we must always keep in mind that 
the purpose of prayer, fasting and the Communion 
with the Holy Mysteries and all good deeds is love: 

Care Se smereşte şi Se face om, intră în umanita-
te, împărtăşeşte condiţia omenească pentru ca să 
mântuiască lumea din interiorul firii noastre. Prun-
cul născut în Betleem - Dumnezeu şi om - este ca o 
sămânţa dumnezeiască pusă în aluatul umanităţii, 
adică în inima fiecărui om în care se concentrează 
toată umanitatea, pentru ca aceasta să dospească şi 
să devină o singură Pâine. Mântuitorul Iisus Hristos 
spune despre Sine că este „Pâinea care s-a coborât 
din cer” (Ioan 6, 51) şi că cei ce mănâncă această 
Pâine, adică Trupul şi Sângele Său, devin una cu El şi 
au parte de viaţa veşnică. Fiecare om este chemat să 
crească în Hristos, străduindu-se, zi de zi, să creeze 
condiţiile necesare pentru ca sămânţa dumnezeiască 
din inima sa să-i dospească întreaga fire.
Orice sămânţă, pentru a creşte şi a rodi, are nevo-
ie de un pământ bun, de apă şi de căldură. Sămânţa 
harului primit la botez în sufletul nostru are nevoie, 
pentru ca să crească, de pământul bun al inimii pe 
care-l pregătim mereu prin rugăciune, prin post şi 
prin fapte bune. Dacă nu ne rugăm în fiecare zi, dacă 
nu participăm cu evlavie, duminica, la Sfânta Litur-
ghie şi nu ne spovedim şi ne împărtăşim cu Trupul 
şi Sângele Domnului, dacă nu postim miercurea şi 
vinerea, ca şi în cele patru posturi de peste an, dacă 
nu ne silim să facem cât mai mult bine semenilor 
noştri, inima ni se împietreşte şi devine insensibilă 
la prezenţa lui Hristos în ea. Astfel, în loc să creştem 
duhovniceşte şi să ne asemănăm tot mai mult cu 
Hristos, ne cufundăm în bezna păcatelor şi patimilor 
care ne distrug treptat şi sufletul şi trupul.
A creşte în Hristos înseamnă a creşte în iubire, a 
ne umple inima de iubire şi a deveni una cu El: „Nu 
mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine”, zice Sfân-
tul Apostol Pavel (Galateni 2, 20). Acelaşi Apostol 
ne îndeamnă să avem în noi „gândul lui Hristos” şi 
„simțirea lui Hristos” (cf. I Corinteni 2, 16 şi Filipeni 
2, 5), adică să gândim şi să simţim ca Hristos, pentru 
că cine se străduieşte să câştige gândul şi simţirea lui 
Hristos în inima sa, acela va şi iubi ca Hristos. Urmarea  
lui Hristos, o carte foarte populară în Evul mediu, dar 
şi astăzi, ne îndeamnă ca în fiecare împrejurare a vieţii 
să ne întrebăm: „ce-ar face Hristos dacă ar fi în locul 
meu?” Dacă ne-am pune mereu această întrebare, 
ne-am feri de multe păcate şi am scăpa de multe 
suferinţe! În acelaşi timp, trebuie să avem mereu în 
vedere că scopul rugăciunii, al postului, al împărtă-
şirii cu Sfintele Taine şi al tuturor faptele bune este  



11CandelaNordului

love for God and our fellows with whom we live in 
the family, in the Church and in society. If prayer, 
fasting, and whatever we do in faith do not make 
us better, more forgiving, lovingly alike, it means 
that we labor in vain. From the Gospel of Matthew 
we learn that God will judge us according to the 
measure of love, that is, how much good we have 
done to our fellows (Matthew 25:31-46). That is why 
the Apostle Paul says that “love is the fulfillment of 
the law” (Romans 13:10). Who really loves, fulfills 
all the commandments at once. And only the one 
who really loves is free. The free man is afraid of sin 
because he knows that sin turns him into a slave: 
“Verily, verily, I say, whosoever committeth sin is 
the servant of sin” (John 8:34). That’s why Blessed 
Augustine says, “Love and do what you want!”

Beloved believers,
I named this pastoral letter “Love of the nation” 
because in the coming year there are 100 years since 
the completion of the Romanian people. The Year 
2018 was declared by the Romanian Patriarchate as 

iubirea: iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii 
noştrii cu care trăim în familie, în Biserică şi în soci-
etate. Dacă rugăciunea, postul şi orice împlinim din 
credinţă nu ne fac mai buni, mai iertători, mai iubi-
tori de semeni, înseamnă că ne ostenim în zadar. Din 
Sfânta Evanghelie de la Matei aflăm că Dumnezeu ne 
va judeca după măsura iubirii, adică după cât bine am 
făcut semenilor noştri (Matei 25, 31-46). De aceea 
Sfântul Apostol Pavel spune că „iubirea este împlini-
rea Legii” (Romani 13, 10). Cine iubeşte cu adevărat, 
împlinişte deodată toate poruncile. Și numai cine 
iubeşte cu adevărat este liber. Omul liber se fereşte 
de păcat, fiindcă ştie că păcatul îl transformă în sclav: 
„Adevărat, adevărat  zic: Oricine săvârșește păcatul 
este rob păcatului” (Ioan 8, 34). De aceea Fericitul 
Augustin zice: „Iubeşte şi fă ce vrei!” 

Iubiţi credincioşi,
Am intitulat această scrisoare pastorală „Iubirea 
de neam”, pentru că în anul care vine se împli-
nesc 100 de ani de la întregirea poporului român. 
Anul 2018 a fost declarat de Patriarhia Română ca  

ÎPS Serafim, 
Mitropolitul 
Germaniei, 
Europei Centrale 
şi de Nord alături 
de credincioşi 
în cadrul Sfintei 
Liturghii în Paraclisul 
Centrului Episcopal 
din Stockholm 
30 noiembrie 
2017 | The Most 
Blessed Serafim, 
Metropolitan 
of Central and 
Northern Europe, 
among faithful  
during the Holy 
Liturgy in the 
Chapel of the 
Diocesan Center 
in Stockholm, 
November 30, 2018
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“The Solemn Year of the Unity of Faith and Nation 
and Commemorative Year of the founders of the 
1918 Great Union”. Hundreds of years ago, the Roma-
nians lived in three separate countries, as result of 
the storms of history, until 1859 when Moldova and 
Wallachia joined under the scepter of Prince Alexan-
dru Ioan Cuza, and in 1918 Transylvania returned to 
the Mother-Country. But even separated for so many 
centuries, the Romanians have preserved their unity 
of language and faith. A true “Romanian miracle”, as 
historians say. Especially faith has kept the Romani-
ans united. We know that our people received the 
Christian faith in the process of it’s formation (2nd – 7th 
Century A.D.), so that we can say we have the faith in 
our blood. Evangelical virtues shaped the Romanian 
character over the centuries and made our people a 
peaceful, industrious, intelligent, humble and loving 
people. God has made history with godly and wise 
voivodes, some of them among the saints, such as 
Stephen the Great, Neagoe Basarab, and Constan-
tin Brâncoveanu. We also had kings that loved their 
people and their faith. After the Second World War, 
however, the atheist communism came about, 
which, as a plague, destroyed our people being that 
was shaped by its ancestral belief, cultivating in its 
place the passions contrary to the ancestral virtues:  
unbelief, hatred of class, the lie, the theft. After the fall 
of communism, the Romanians were totally unpre-
pared to cope with the foreign economic competi-
tion that had destroyed its industry. Likewise, most 
were not prepared to assume a responsible freedom. 
Thus, the migration abroad of millions of Romanians 
looking for work, as well as the extremely low birth 
rate, encouraged by the liberation of abortion (over 
20 million since the Revolution) jeopardize the very 
existence of the nation. Population ages, villages are 
endangered. We can ask ourselves: how much faith 
is flowing through our blood? But it’s not enough 
to lament. What can we do for our people and our 
country? The richness of a country is made primarily 
by its people. The country needs us. The ones who 
return home, resemble the great Moses whom Scrip-
ture says he preferred to suffer with his people and 
return to Canaan rather than have the sweetness of 
the passing sin of Egypt (cf. Hebrews 11:25-26). But 
if we can not all go home, at least we could go in 
our country as often as possible, visit our family and 
relatives, and help those who stay at home. Let us 

„An omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi 
Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri”. Sute 
de ani, românii au trăit, datorită vitregiilor istoriei, 
în trei ţări separate până când în 1859, Moldova şi 
Ţara Românească s-au unit sub sceptrul Principelui 
Alexandru Ioan Cuza, iar în 1918, Transilvania a reve-
nit la Patria-Mamă. Dar deşi despărţiţi atâtea secole, 
românii şi-au păstrat unitatea de limbă şi de credin-
ţă. Un adevărat „miracol românesc”, după cum spun 
istoricii. Îndeosebi credinţa i-a ţinut pe români uniţi. 
Știm că poporul nostru a primit credinţa creştină 
în procesul însuşi al formării sale (sec. II-VII), încât 
putem spune că avem credinţa în sângele nostru. 
Virtuţile evanghelice au modelat firea românului 
de-a lungul secolelor şi a făcut din poporul nostru 
un popor paşnic, harnic, inteligent, smerit şi iubi-
tor de străini. Dumnezeu ne-a hărăzit în istorie cu 
voievozi evlavioşi şi înţelepţi, unii dintre ei trecuţi în 
rândul sfinţilor, ca Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab 
şi Constantin Brâncoveanu. De asemenea, am avut 
regi iubitori de neam şi de credinţa lui. După cel 
de-al doilea război mondial, a venit însă peste popo-
rul nostru, ca un tăvălug, comunismul ateu care i-a 
distrus în mare parte fiinţa modelată de credinţa 
sa ancestrală, cultivând în locul ei patimile contra-
re virtuţilor strămoşeşti: necredinţa, ura de clasă, 
minciuna, hoţia. După căderea comunismului, româ-
nii au fost cu totul nepregătiţi să facă faţă concuren-
ţei economice străine care i-a distrus industria. Tot 
la fel, cei mai mulţi n-au fost pregătiţi să-şi asume 
o libertate responsabilă. Astfel, migrarea în străină-
tate a milioane de români în căutare de lucru, ca şi 
natalitatea extrem de scăzută, încurajată de libera-
lizarea avortului (peste 20 milioane de la Revoluţie) 
pun în pericol dăinuirea însăşi a neamului. Populaţia 
îmbătrâneşte, satele sunt pe cale de dispariţie. Ne 
putem întreba: câtă credinţă mai curge prin sânge-
le nostru? Dar nu-i suficient să ne lamentăm. Ce 
putem face fiecare pentru neamul şi ţara noastră? 
Bogăţia unei ţări o formează în primul rând oame-
nii ei. Ţara are nevoie de noi. Cine se întoarce acasă, 
acela se aseamănă cu marele Moise despre care 
Sfânta Scriptură spune că a preferat să sufere cu 
poporul său şi să se întoarcă în Canaan decât să aibă 
dulceaţa păcatului cea trecătoare a Egiptului (cf. 
Evrei 11, 25-26). Dar dacă nu ne putem întoarce toţi 
acasă, cel puţin să mergem cât mai des în ţară, să ne 
vizităm familia şi rudeniile şi să ajutăm pe cei rămaşi 
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be convinced that a holiday made in Romania, even 
when we have no family there anymore, but we have 
the parents’ tombs, rests us more than the holidays 
made elsewhere, because the places where we were 
born - written in our being - give us deep peace. And, 
above all, let us love our brothers, the ones that are 
home and in the Diaspora, just as they are, with their 
positive and negative parts. Let’s not fall into the sin 
of dividing people into good and evil. For the faith-
ful and humble man, all men are good. He alone sees 
himself evil and therefore does not condemn anyone. 
Let us therefore keep ourselves from speaking evil of 
the country and the nation, because the country iden-
tifies itself with mother and mother with the country!
I pray to Jesus Christ, born in the Bethlehem Cave, 
to write these words of teaching in everyone’s heart 
and make them fruitful, enhancing the love of our 
Country and people, our love for the countries we 
live in, and for all the creation of God.
I wish you all, parents and children, young and old:

Happy Holidays and Many Happy Returns of the Day!
The blessing of the Lord be upon you all!

† Serafim

acasă. Să fim convinşi că un concediu făcut în Româ-
nia, chiar şi când nu mai avem pe nimeni din familie, 
dar avem mormintele părinţilor, ne odihneşte mai 
mult decât concediile făcute în alte părţi, pentru 
că locurile în care ne-am născut - înscrise în fiinţa 
noastră - ne dau o pace adâncă. Și, mai cu seamă, să 
iubim pe confraţii noştri, pe cei de acasă şi pe cei din  
Diaspora, aşa cum este fiecare, cu părţile sale poziti-
ve şi negative. Să nu cădem în păcatul de a-i împărţi 
pe oameni în buni şi răi. Pentru omul credincios şi 
smerit, toţi oamenii sunt buni. El singur se vede pe 
sine rău şi de aceea nu condamnă pe nimeni. Să ne 
ferim deci de a vorbi de rău ţara şi neamul, pentru că 
ţara se identifică cu mama şi mama cu ţara! 
Mă rog Pruncului Iisus, născut în Peştera Betleemu-
lui, să scrie aceste cuvinte de învăţătură în inima 
fiecăruia şi să le facă roditoare, sporindu-vă iubirea 
de Ţara şi neamul nostru, iubirea faţă de ţările în 
care trăim şi faţă de toată creaţia lui Dumnezeu.
Vă urez tuturor, părinţi şi copii, tineri şi vârstnici:

Sărbători fericite şi La mulţi ani!
Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toţi! 

† Serafim
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Iubiţii mei fraţi şi surori,
Să ne bucurăm deplin, astăzi ni S-a născut Hristos!
Ca şi acum două mii de ani, Hristos Se naşte, însă 
nu toţi se împărtăşesc de harul acestui început al 
mântuirii neamului omenesc. Pentru cei ce-şi „iau 
partea lor în viaţă” (Psalmi 16, 14), pentru cei care 
vor să stăpânească în această lume, pentru cei care 
vor să-L alunge pe Dumnezeu din inimile oame-
nilor, pentru cei care îşi sunt suficienţi lor înşişi, 
naşterea lui Hristos este scandal, stricare a planuri-
lor mârşave, sminteală şi piatră de poticnire, prilej 

My beloved brothers and sisters, 
Let us rejoice fully, today Christ is born to us!
Christ is born but, just as two thousand years ago, 
not everyone partakes of the grace of this feast 
marking the begining of the salvation of the human 
race. For those whose “portion in life is of the 
world” (Psalm 17:14), for those who wish to rule 
in the world, for those who want to remove God 
from men’s hearts, for the self-conceited, Christ’s 
birth is a scandal, it is destruction to their infamous 
plans, it is folly and a stumbling block that provokes 

Pastorală în anul 2016  
la Nașterea Domnului:  
„Taina nașterii și puritatea copilăriei” 
Pastoral Letter in 2016 for the Nativity of Our Lord: 
“The Mistery of Birth and the Purity of Childhood”

† Macarie 
Din harul lui Dumnezeu, Episcop al românilor ortodocși din Europa de Nord, Preacucernicului cler, Preacuviosului 
cin monahal și preaiubiților credincioși și credincioase, sfântă îmbrățișare în Hristos Emanuel, Cel născut în ieslea 
Betleemului și în ieslea inimilor noastre! | By grace of God, Bishop of the Romanian Orthodox faithful of Northern 
Europe, to the Most reverend clergy, venerable monastics and devout faithful, grace, mercy and peace from Jesus 
Christ – the One born in the manger in Bethlehem and in the manger of our hearts!
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de delir şi de prigoană. Hristos Se naşte pentru cei 
care „partea cea bună şi-au ales” (Luca 10, 42), însă 
şi pentru toţi cei obidiţi şi necăjiţi, pentru cei care 
au gustat suferinţa şi durerea.
Ca şi acum două mii de ani, Hristos Se naşte într-o 
lume cuprinsă de întuneric, în care gemetele celor 
care zac „legaţi în obezi” (Psalmi 67, 7), „în întune-
ric şi în umbra morţii”(Isaia 9, 1), urcă la Dumnezeu 
ca altădată, în vremurile Sodomei şi Gomorei. Dar, 
iată, acum două mii de ani, Dumnezeu nu a cobo-
rât printre noi ca să ne ardă, precum odinioară, cu 
foc şi cu pucioasă, ci ca să Se întrupeze, smerit, din 
Fecioara Maria. S-a făcut Om de dragul nostru şi 
spre folosul nostru. Aşa de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, încât nu a mai vrut să o piardă prin apă sau 
foc, ci a trimis pe unicul Său Fiu printre noi, ca să ne 
izbăvească din ispite şi nevoi. Acesta este Dumne-
zeul nostru Care, „la plinirea vremii” (Galateni 4, 4), 
nu ne pedepseşte pentru relele noastre, ci ne pune 
un Prunc în braţe. După cum ne raportăm la Acest 
Prunc minunat, Iisus Emanuel, depinde mântuirea 
noastră. Vom căuta să-L ucidem în sufletul nostru, 
la ordinele noilor Irozi, sau I ne vom închina proslă-
vindu-L, alături de îngeri şi păstori, aducându-I, ca 
magii cei străini, daruri?
 
Iubiţii mei fii şi fiice în Iisus Hristos Emanuel,
Naşterea lui Hristos este o lucrare minunată care 
intervine, bulversând lumea vechiului Israel, 
biruinţă a Vieţii în faţa inerţiei răului şi a păcatului. 
Observăm că, după chipul acestei unice Naşteri, 
naşterea oricărui copil înseamnă, de asemenea, 
pentru mica lume familială în care se naşte, o 
minunată bulversare, o lucrare a mântuirii înscrisă 
în fire şi insuflată de Duhul cel de Viaţă făcător. De 
fiecare dată când un copil se naşte, parcă în pofida 
unei lumi neprimitoare, centrată în jurul oricăror 
altor scopuri decât cele mântuitoare, se produce o 
benefică rupere de ritm, o binecuvântată smulgere 
din iureşul alergăturilor după deşertăciunile aces-
tei lumi, o re-centrare în jurul tainei vieţii. Mama 
uită toată durerile facerii, „pentru bucuria că s-a 
născut om în lume” (Ioan 16, 21), tatăl simte cum 
nu-şi mai aparţine lui, căci e responsabil de viaţa şi 
binele altora, toată familia participă, cum poate, la 
această bucurie comună. Chiar şi pentru cei străini, 
măcar pentru o clipă, naşterea pruncului înseam-
nă ieşirea din inerţiile vieţii de zi cu zi, căci Duhul 

their rage and acts of persecution. Christ is born for 
those “who have chosen the good portion” (Luke 
10:42), as well as for all those in grief and troubles, 
for those who have tasted suffering and pain.
Just as two thousand years ago, Christ is born in a 
world encompassed by darkness, in which the groans 
of those who lay bound “in prisons” (Psalm 68:7), 
“in darkness and in the shadow of death” (Isaiah 
9:1) raise unto God as once in the times of Sodoma 
and Gomorrah. But, behold, two thousand years 
ago, God did not come down among us, as before, in 
order to consume us by fire and brimstone. He came 
humbly, taking flesh from the Virgin Mary, becoming  
Man for our sake and for our benefit. God so loved the 
world that He did not want to ruin it again by water 
or fire, instead He sent His Only Begotten Son among 
us to save us from temptations and needs. This is our 
God Who, “at the fullness of time” (Galatians 4:4),  
does not punish us for our evils, but puts a Child in 
our arms. The way in which we relate to this wonder-
ful child, Jesus Emmanuel, determines our salvation. 
Will we seek to kill Him in our souls, obeying the 
orders of the new Herodes, or will we worship Him, 
together with the angels and shepherds, bringing 
Him gifts as the wandering magi did?

My beloved sons and daughters in Jesus Christ 
Emmanuel,
The birth of Christ is a wonderful act whose interven-
tion drastically disrupts the world of ancient Israel, it 
is the victory of Life against the inertia of evil and sin. 
Likewise to this unique Birth, we see that the birth 
of any child also means, for the small family world in 
which it is born, a wonderful disruption, a work of 
salvation engraved in our nature and inspired by the 
life creating Spirit. Every time a child is born, as if in 
defience of an unwelcoming world centered on any 
purpose other than salvation, a beneficial breaking 
of rhythms, a blessed snatch from the haste of the 
fruitless pursuits of this world, a re-centering around 
the mystery of life takes place. The mother forgets 
all the birth pangs "for the joy that a man was born 
in the world” (John 16:21), the father feels that he 
no longer belongs to himself for now he is responsi-
ble for the lives and well-being of others, the whole 
family participates, each one according to his own 
measure, to this common joy. Even for those outside 
of the family, the birth of a baby means, even if only 
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mişcă inimile celor care aud sau văd acest eveni-
ment, luminându-le chipurile.
 
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
Cum putem păstra acest har al naşterii, al biruinţei 
vieţii? Cum putem cultiva şi păstra curăţia copi-
lăriei, bucuria şi plinătatea dragostei părinteşti? 
Trăim astăzi într-o lume care merge vertiginos pe 
drumul negării şi al respingerii tainei naşterii şi a 
purităţii copilăriei. Strămoşii noştri se luptau cu 
greutăţi mari în creşterea copiilor. Viaţa era aspră, 
lipsurile erau mari. Mulţi prunci mureau de boli 
sau de foame. Astăzi, din acest punct de vede-
re, îndeosebi în ţările bogate, asemenea lipsuri 
nu mai sunt o realitate curentă, ci dimpotrivă. În 
schimb, tot acest confort al vieţii este dublat de 
o aşezare care e menită, nici mai mult, nici mai 
puţin, eliminării familiei şi pervertirii copiilor. Trăim 
vremuri în care drepturile părinteşti sunt călca-
te în picioare, iar copiii pot fi preluaţi oricând, pe 
baza oricărui denunţ, fără o minimă cercetare, 
de instituţii care pretind că sunt înfiinţate tocmai 
spre protecţia copilului! Sunt bine cunoscute 
cazurile familiilor care, în Norvegia sau în alte ţări 
nordice, au trecut prin încercări dramatice, sepa-
rări forţate, procese, arestări, presiuni. În unele 
cazuri, prin bunăvoinţa lui Dumnezeu, nedreptăţile 
au fost oprite, iar copiii au fost returnaţi fami-
liilor de apartenenţă. În altele, prin îngăduinţa 
lui Dumnezeu, încercările continuă, continuând 
şi noi cu rugăciunea şi cu tot ce putem împlini 
omeneşte pentru a ajuta aceste suflete chinuite.
 
Scumpii mei,
Presiunea asupra familiilor nu vine doar pe cale 
instituţională sau coercitivă. Copiii sunt răpiţi de 
la noi ori de câte ori ne lăsăm furaţi de bunăsta-
rea materială, de ceea ce considerăm, în general, 
că este o viaţă „reuşită”, „de succes”: casă, maşină, 
economii în bancă, bunuri de consum de înaltă cali-
tate, carieră. Toate acestea pot deveni imperative 
după care ne construim viaţa familială. Aceste impe-
rative nu ne sunt dictate, ci ne sunt induse printr-o 
cultură a consumului care încearcă să comerciali-
zeze şi să eficientizeze orice aspect al vieţii noas-
tre familiale. Fiecare moment de taină familială 
este exploatat acum prin tehnici de „advertising”, 
astfel încât să fim condiţionaţi să credem că, dacă 

for a moment, going out of the inertia of everyday 
life, for the Spirit moves the hearts of those who 
hear or see this event, illuminating their faces. 
 
Beloved faithful, 
How can we preserve this grace of birth, of the victo-
ry of life? How can we cultivate and preserve the 
purity of childhood, the joy and fullness of parental 
love? We live today in a world that rushes down the 
slope of denial and rejection of the mystery of child-
birth and the purity of childhood. Our ancestors 
struggled with great difficulties in raising children. 
Life was harsh and they faced great deprivations. 
Many babies were dying of illness or hunger. Today, 
especially in wealthy countries, such shortcomings 
are no longer present, quite the contrary. However, 
all this comfort of life is doubled by a mentality that 
aims at nothing less than the elimination of family 
and the perversion of children. We live in times 
when parental rights are being trampled down and 
children can be taken away from their families at any 
time, on the basis of any denunciation, without a 
minimal investigation, by institutions claiming to be 
set up specifically for the protection of children! The 
tribulations of the families that have experienced 
dramatic hardships, forced divisions, trials, arrests, 
harassments in Norway or other Nordic countries 
are very well known. In some cases, by God’s mercy, 
injustices have been stopped and the children have 
been returned to their families. In other cases, by 
God’s permission, the trials continue, and so does 
our prayer and everything that we can do in order 
to help these troubled souls.

My beloved,
The pressure on families is not only institutional 
or coercive. Our children are taken away from us 
whenever we get ensnared by material well-being, 
by what we generally consider to be a "successful", 
"accomplished" life: home, car, bank savings, high 
quality consumer goods, career. All these can 
become the benchmark according to which we build 
our family life. These paradigms are not imposed on 
us, but rather induced by a culture of consumption 
that attempts to commercialize and optimize any 
aspect of our family life. Every instance of family 
intimacy is now being exploited through "advertising" 
techniques, so that we may be persuaded that if we 
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vom achiziţiona respectivele produse, vom dobân-
di şi fericirea promisă. Tot acest angrenaj distruge 
subtil intimitatea şi organicitatea vieţii familiale, 
transformând familia în unitate de producţie şi 
consum. Or, dacă ne lăsăm cuprinşi de un aseme-
nea „stil de viaţă”, dacă vom fi neatenţi cu privire la 
ce imperative punem la baza familiei, ghidându-ne 
după regula „de a fi în rândul lumii”, vom ajunge 
la o altfel de răpire a copiilor de lângă noi. A lăsa 
copilul să fie educat prin televizor şi internet sau 
numai prin mediul întâlnit la şcoală şi în societate, a 
neglija creşterea lui pentru că avem „serviciu” sau 
„carieră”, înseamnă a-l abandona în mâinile unora 
care urmăresc pervertirea şi distrugerea copilăriei, 
a inocenţei.
 
Dreptmăritori fraţi şi surori,
Să nu ne amăgim! Dacă nu ne transformăm familia 
într-o mică biserică, nu putem rezista tăvălugului 
acestei lumi. Dacă nu ne ancorăm, fiecare cum 
putem, fie şi cu ultimele puteri, în viaţa Bisericii, 
vom cădea pradă forţelor întunericului care vor să 
pună obrocul peste lumina care pâlpâie, încă, în 
ochii nevinovaţi ai pruncilor. Nu ne mai putem face 
prea multe iluzii cu privire la aşezarea acestei lumi, 
la o posibilitate de redresare colectivă, pe scară 
instituţională. Bătălia se va duce acum chiar pe 
terenul nostru, al intimităţii noastre familiale. Acolo 
trebuie rezistenţă, la nivel micro-familial. Acolo 
trebuie dusă lupta cea mare. Putem uşura această 
luptă dacă vom dovedi, pe cât posibil, că putem fi 
solidari. Că ne putem strânge, unii lângă alţii, unii 
pentru alţii, încurajându-ne, îmbărbătându-ne, 
ajutându-ne unii pe alţii cu fapta şi cuvântul. Nu 
putem rezista altfel decât încercând, după slabele 
noastre puteri, a imita viaţa primilor creştini. Nu 
după formă, ci după fond, după modelul strălucit 
al primelor comunităţi creştine. Doar acolo unde 
există o astfel de unitate suflă mai puternic şi 
„vântul” Duhului (Ioan 3, 8). Altfel, risipiţi unii de 
alţii, vom fi asemenea oilor rătăcite de la turmă.
Taina naşterii şi puritatea copilăriei sunt daruri ale 
vieţii. Nu există război mai mare, în prezent, decât 
cel dus împotriva acestor taine ale vieţii. Să ne 
strângem, aşadar, în jurul Pruncului Hristos, dimpre-
ună cu Fecioara Maică şi cu Bătrânul Drept Iosif, 
urmându-L pretutindeni, în exil sau în ţară, în grajd 
sau la Templu, în binecuvântare sau în prigoană.

buy those products we shall also get the promised 
happiness. All these devices subtly destroy the 
intimacy and naturalness of family life, transforming 
the family into a production and consumption unit. 
Indeed, if we choose to follow such a "lifestyle", if we 
are not careful on what principles we are laying the 
foundation of our family, if we seek to "follow the 
world", we will eventually come to another form of 
abduction of the children next to us. Allowing the 
child to be educated by television and the Internet or 
only through the environment encountered in school 
and society, neglecting his or her growth because we 
have a "job" or a "career" to fulfill, means abandoning 
them in the hands of people who seek to pervert and 
destroy childhood and innocence.

Orthodox brothers and sisters,
Let us not be deceived! If we do not turn our family 
into a small church, we will not be able to withstand 
the burdens and traps of this world. If we do not 
anchor ourselves in the life of the Church with all our 
strengths, each one in his own way, we will fall prey 
to the forces of darkness that want to obscure the 
light that still flickers in the innocent eyes of infants. 
We can no longer dream for an illusory setting of 
this world, for the possibility of a collective redress 
on an institutional scale. The battle will now be on 
the very land of our own family intimacy. Resistance 
is needed at this micro-family level. That’s where 
the great fight must take place. We can ease this 
fight if we prove, as much as possible, that we can 
be solidary, that we can gather together side by 
side, one for the other, encouraging, strengthening, 
helping each other by deed and by word. We can not 
withstand otherwise than by attempting to imitate, 
to the measure of our weak powers, the lives of the 
early Christians - not by form, but by substance, 
following the brilliant example of the first Christian 
communities. Only where there is such a unity, 
the "wind" of the Spirit blows with more strength  
(John 3, 8). Otherwise, separated from each other, 
we will be like lost sheep from the herd. 
The mystery of birth and the purity of childhood are 
gifts of life. There is no greater war in our times than 
the one waged against these mysteries of life. Thus 
let us gather around Christ the Child, together with 
the Virgin Mother and the old righteous Joseph, 
following Him everywhere, in exile or in our own 
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Preaiubiţii mei,
Vă spuneam şi la începutul Postului Crăciunului, 
de aici, din îndepărtatele ţări ale Nordului, că îmi 
aduc aminte, cu o lacrimă în colţul ochiului, de 
colindele şi de sărbătorile Crăciunului aşa cum 
erau ele trăite odinioară în satul meu năsăudean 
de la poalele Munţilor Ţibleş. Cei care se mai pot 
împărtăşi încă din aceste dalbe datini, îi îndemn să 
le preţuiască şi să le cinstească, înţelegând marele 
dar pe care-l au. Cei care nu mai au parte de ele sau 
cei care, ca şi mine, se află în ţări străine, să aibă 
nădejdea că, prin pregătirea duhovnicească potri-
vită, se vor bucura de mireasma de neuitat a Praz-
nicului Naşterii Domnului, în comuniunea cu fraţii 
întru credinţă. Chiar dacă nu mai trăim în vechiul 
sat românesc, încă ne putem colinda unii pe alţii, 
oriunde ne-am afla în această lume, vestindu-ne 
Naşterea Domnului cu străvechi versuri.
În anii trecuţi, aici departe de ţară, în prag de 
Crăciun, am vizitat un bătrân ţintuit la pat, un 
intelectual sensibil, foarte inimos. I-am cântat zeci 
de colinde ţibleşene învăţate în copilărie, iar el m-a 
ascultat cu lacrimi în ochi. La final, mulţămindu-mi, 
mi-a spus: „Părinte episcop, mă bucur nespus că 
nu v-aţi pierdut puritatea copilăriei!”. Acesta este 
cel mai frumos compliment pe care l-am primit 
vreodată! I-am răspuns bătrânului, după ce l-am 
sărutat pe frunte: „Nici Dumneavoastră nu v-aţi 
pierdut-o. Atâta vreme cât încă mai colindăm, nu 
ne putem pierde puritatea copilăriei!”.
Vă propun acum, la finalul cuvântului meu pastoral, 
să mai colindăm un colind dintre multele pe care 
le-am învăţat în copilărie pe Văile Ţibleşului, pentru 
fi părtaşi inocenţei copilăriei, fără de care nu vom 
putea intra în Împărăţia cerurilor (Matei 18, 3):

„De ieşi gazdă până-n prag, 
Să te colindăm cu drag; 
Intră gazdă iară-n casă 
Și-aprinde sfeşnicu-n masă, 
Că-ţi intră Hristos în casă, 
C-on mănunchi de mintă creaţă, 
Să aivă gazda viaţă, 
Mândră-i sara de Crăciun. 
Nu colindăm pe colaci, 
Nouă gazdile ni-s dragi; 
Nu colindăm pe covrigi, 
Ni-i drag cine şade-aici. 

country, in the stable or in the Temple, in blessing 
or persecution.
 
My Beloved,
At the beginning of the Christmas Fast I was telling  
you how I remember, in these remote Northern 
countries, with a tear in the corner of my eye, of 
the Christmas carols and celebrations as they were 
once lived in my village from Năsăud at the foot of 
the Tibles Mountains. 
I urge those who can still share in these bright tradi-
tions, to cherish and honor them, understanding 
the great gift that they are. I would like to encourage 
those who have never shared such traditions, those 
who can no longer partake of them or those who, 
like me, live abroad in foreign lands, to hold on to 
the hope that through a right spiritual preparation 
they too will enjoy the unforgettable scent of the 
Feast of Nativity, in communion of faith with their 
brethren. Even if we no longer live in the old Roma-
nian village setting, we can still go, visit each other 
and sing carols proclaiming, wherever we are in this 
world, with ancient verses, the Birth of the Lord.
A few years ago, on Christmas Eve, I visited a bedrid-
den old man living here, far away from the coun-
try ‒ a sensitive intellectual, a very warm-hearted 
man. I sang dozens of Tibles carols learnt in child-
hood, and he listened with tears in his eyes. At the 
end, thanking me, the man said, "Father Bishop, I 
am very glad that you have not lost your childhood 
purity!". This is the most beautiful compliment I’ve 
ever received! After I kissed his forehead, I replied 
to the old man: "You have not lost it either. As long 
as we are still singing carols, we can not lose our 
childhood purity!".
I propose to you, at the end of my pastoral word, 
that we should sing a carol from the many we have 
learned in our childhood in the Valley of Tibles, to 
be partakers of that childhood innocence without 
which we can not enter the Kingdom of Heaven 
(Matthew 18:3):

If you came out to the door, 
Carols will we sing and more; 
Back you go inside the house,
Oil in the lamp you douse, 
Christ the Light to you He comes,
Holding fresh mint in his hand,
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Să fii, gazdă, veselos, 
Că L-ai primit pe Hristos!”
 
Al vostru părinte şi frate colindător,
fierbinte rugător către Domnul  
şi de tot binele voitor,

† Episcopul Macarie
 
 
Scrisoare pastorală dată în Centrul Episcopal din 
Stockholm, Regatul Suediei, la Praznicul Naşterii 
Domnului, în anul mântuirii 2016.

To bequeth you life, my friend.
O, glorious Christmas Eve!
We sing not for Christmas pudding, 
Your bright face is our longing;
We sing not for roasted nuts, 
But long for them who live in these huts. 
Merry and joyous may you be, 
For you received Christ the Baby!
 
Your father and carol singing brother, 
fervent supplicant to the Lord
and all-embracing well-wisher,

† Bishop Macarie

  
Pastoral letter given at the Episcopal Center in 
Stockholm, the Kingdom of Sweden, at the Feast of 
Nativity, in the year of Salvation 2016.
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Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, Cel Răstignit şi Înviat, 
Una dintre cele mai frumoase teme ale Săptămânii 
Sfintelor Pătimiri şi a slujbei de Înviere o reprezintă 
tema Ospăţului. Cina Domnului, Cina cea de 
Taină este misterioasă nu prin ritualul ei, prin 
structura gastronomică sau prin coloritul cadrului 
şi al invitaţilor. Ea este tainică pentru că transmite 
tuturor Taina Vieţii: „Și aceasta este viaţa veşnică: 
să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis” 
(Ioan 17, 3). Bucuria cunoaşterii unei astfel de taine 

Beloved brothers and sisters in Christ, 
Who was crucified and rose from the dead,
One of the most beautiful themes of the Holy Week 
and Paschal services is that of the Banquet. Our 
Lord’s Supper, the Mystical Supper is mystical not 
by its ceremonial, or by its culinary structure, or by 
the coloring of its setting and guests. It is mystical 
because it conveys to everyone the Mystery of Life: 
"And this is life eternal, that they might know Thee 
the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast 
sent." (John 17:3). The joy that comes through the 

Pastorală în anul 2016 la Învierea 
Domnului: „Învierea Domnului, 
înviere a discernământului și 
responsabilității în familie și 
comunitate”
Easter Pastoral Letter in 2016: “The Resurection of Our 
Lord, The Restoration of Discernment and Responsibility 
within Family and Community”

† Macarie 
Din harul lui Dumnezeu, Episcop al românilor ortodocși din Europa de Nord, Preacucernicului cler, Preacuviosului cin 
monahal și iubiților credincioși și credincioase, sfântă îmbrățișare pascală și salutul binecuvântat ,,Hristos a înviat!’’
By the grace of God, Bishop of the Romanian Orthodox faithful of Northern Europe, Devout clergy, reverent monas-
tics and our beloved faithful, blessed greetings and the holy Paschal embrace "Christ is Risen!"
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Hristos în potir,  
Liturghierul 

 tipărit la 
Mănăstirea Snagov de 
Sfântul Antim Ivirenul 

Christ in 
, engraving 

Greek Arabic 
, printed at Snagov 
Monastery by Saint 
Anthim the Iberian 

 in 1701

trebuie împărtăşită, trebuie transmisă celor dragi, 
ca toţi să îşi ia seva veşniciei din ea. 
La masa ospăţului stau deopotrivă adulţii şi copiii, 
fiecare cu gândurile, grijile şi perspectivele lor 
pentru taina ce le este pusă înainte. Nu este uşor 
să înţeleagă pruncii că la Cina Domnului, îl primesc 
pe Hristos pentru veşnicie, când ei abia înţeleg ce 
înseamnă viitorul maturităţii sau al bătrâneţii. Nu 
pot fi condamnaţi dacă au o percepţie particulară 
a relaţiei cu Hristos, altfel decât o fac adulţii. 
Hristosul copiilor sau adolescenţilor are aceleaşi 
griji ca ei, e prietenul lor şi nu doar Domnul lor. De 
aceea părtășia cu Hristos este mai intensă şi mai 
puternic formatoare atunci când trăieşti Învierea 
din copilărie cu toţi ai casei, în jurul mesei. Mai întâi 
în jurul mesei sfinte de la biserică şi apoi în jurul 
celei festive de acasă.
Înainte de a începe Postul Mare, mi-am vizitat 
bătrânii mei părinţi în satul meu natal năsăudean, 
de la poalele Munţilor Ţibleş. Cu acest prilej, i-am 
adunat pe copiii din împrejurimi, la casa mea 
părintească, oferindu-le, odată cu inima mea, 
câteva daruri de suflet. Împărtăşindu-mă din 
bucuria copilăriei lor, mi-au mărturisit, printre 
altele, că sunt ascultători şi iubitori faţă de părinţii 
lor. În acea clipă, un copilaş cu vocea stinsă de 
durere a spus timid:
- Eu nu am părinţi, ca şi ceilalţi copii.
- Cum nu ai părinţi? l-am întrebat cu uimire, 
privindu-i ochii săi blajini şi curaţi.
- Sunt orfan şi nici măcar nu sunt botezat.
Aşa am aflat că micuţul Gavriil a fost abandonat 
de părinţii săi în pruncie, stabilindu-se de curând 
cu sărmanii săi bunici în localitate. Dumnezeu 
ne-a ajutat ca acest copilaş să fie luat în grijă de 
o familie credinioasă, iar în zilele premergătoare 
Sfintele Paşti, am reuşit să-l şi botez în biserica 
satului meu natal, fiind oblăduit prin dragostea şi 
grija noastră. Nu l-am lăsat să rămână orfan, al 
nimănui, aşa cum nu îi lăsăm neajutoraţi nici pe 
alţi copilaşi săraci, străduindu-ne să îi sprijinim 
prin bruma noastră de milostenie.
După cum vă este cunoscut, am iniţiat proiectul 
„Burse pentru copiii săraci din România” cu scopul 
de a ajuta lunar un număr cât mai mare de copii din 
ţară. Deja s-au întocmit fişe sociale pentru copiii 
din zona Copşa Mică aflaţi în dificultate financiară, 
iar Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord 

knowledge of such a mystery has to be shared, has 
to be communicated to them that we love, so that 
everyone may draw out of it the sap of eternity. 
Grown-ups and children sit together at the Paschal 
feast table, each one with their thoughts, anticipa-
tions and expectations for the mystery set before 
them. It is not easy for the infants to understand the 
fact that at our Lord’s Supper they receive Christ for 
eternity, when they can hardly grasp the meaning of 
the forthcoming adulthood and old age. They cannot 
be blamed if they haven’t acquired the awareness 
of their special relation with Christ, which is distinct 
from that of the grown-ups. The Christ of children and 
teenagers shares in their concerns; He is not only their 
Lord, but also their Friend. For this reason, the parti-
cipation in Christ is more intense and more effective 
for the personal development for them that share in 
the experience of the Resurrection since childhood, 
together with their entire household, seated around 
the table – first around the Holy Table, in church, and 
after that, at home, around the festive table. 
Before the beginning of Lent, I visited my elderly 
parents in my home village from Năsăud, at the foot 
of the Tibles Mountains. On this occasion I gathered 
in my parents’ house the children living in the surro-
unding region, sharing with them gifts and love. While 
expressing their innocent joy, they told me how much 
they love and submit to the will of their parents. At 
that moment, one of the children timidly chimed in, 
his voice betraying suffering: 
"I do not have parents as all the other children have".
"How can that be so?" I replied in astonishement, 
looking into his gentle and bright eyes.
"I am an orphan and moreover I am not even 
baptized".
After that I learned that the small child Gavriil had been 
abandoned by his parents as a baby, being looked after 
by his impoverished grandparents who were living in 
the village. God has helped us to find a faithful family 
that took this child under their care and during the 
days preceding Holy Pascha I managed to baptize him 
in the church of my home village, taking him under the 
shelter of our love and care. We did not assent to him 
remaining an orphan, a nobody’s child, just as we do 
not send away empty-handed other poor children, 
trying to support them through our humble alms. 
As you know, we initiated the project "Bursaries 
for poor children living in Romania", aiming to help 
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a deschis un cont special, dedicat strângerii de 
fonduri pentru sprijinirea acestor copii. Sumele 
adunate în acest cont sunt virate lunar parohiei 
ortodoxe din Valea Viilor, care la rândul ei le virează 
magazinelor de unde copiii bursieri îşi cumpără 
cele necesare, pe bază de bonuri. În felul acesta 
suntem siguri că banii sunt folosiţi cum trebuie. 
Facem un apel la toţi credincioşii din Europa de 
Nord şi la toţi oamenii de bine să susţină acest 
proiect, fie prin sume regulate, fie prin donaţii 
sporadice. De pildă, în localitatea Valea Viilor, pe 
lângă ajutorul financiar lunar, copiii care provin 
din familii cu dificultăţi financiare pot beneficia 
de o masă gratuită la cantina bisericii. Tot aici, 
profesori voluntari desfăşoară un program de 
after-school, ajutându-i pe aceşti copii, după ce 
au servit o masă caldă, să-şi facă temele, dorindu-
se ca prin educaţie, sărmanii copii să iasă din 
sărăcie şi să nu devină victime ale imoralităţii şi 
delicvenţei juvenile.

Iubiţii mei fii şi fiice duhovniceşti,
Urmând modelul iubirii şi lucrării Preasfintei Treimi 
în familie, prin care ne regăsim ca fii, fraţi şi părinţi, 
trebuie să ne aşezăm pe vechile fundamente 
ale educaţiei familiale, care orientau copiii spre 
veşnicie, prin regulile sociale ale comunităţii, 
în care principiul major îl reprezenta frica de 
Dumnezeu și rușinea de oameni. Frica de Dumnezeu 
nu terorizează, ci invită la reponsabilitate, ca nu 
cumva să trădăm iubirea Lui. Ruşinea de oameni 
înseamnă în primul rând a nu necinsti numele bun 
dobândit ca zestre peste generaţii, dar şi a nu-ţi 
crăpa obrazul de ruşine pentru o faptă necugetată.
Provocările pe care le trăiesc azi mulţi din românii 
plecaţi la muncă, departe de ţară şi de casă, 
provocări la adresa propriei identităţi, credinţe 
şi nu în ultimul rând la adresa familiei, erau 
nebănuite cu câţiva ani în urmă. Materialismul 
şi puterea de a ne acoperi necesarul cotidian 
din câştigul realizat ne imprimă sentimentul că 
noi suntem cei care am realizat toate cele pe 
care le avem, prin propriile noastre puteri, fără 
ca Dumnezeu să mai fie acolo. Din acest punct, 
mai târziu, societatea occidentală normalizează 
relaţiile noastre cu Dumnezeu prin autosuficienţă 
şi independenţă. Gândiţi-vă ce presiune este în 
inima pruncilor, a copiilor care încă au nevoie de 

by monthly installments as many children from our 
country as possible. People have put together social  
case files for the poverty-stricken children living in 
Copşa Mică, while the Romanian Orthodox Diocese of 
Northern Europe has opened a special back account 
to handle the funds raised for these children. Every 
month, the sums received in this account are trans-
ferred to the Orthodox Parish in Valea Viilor, which 
in turn transfers the money to the local shops where 
children can go and purchase with coupons their 
necessary goods. In this way we can make sure that 
the money is used properly. We would like to make 
a fundraising appeal to all the faithful and good-
hearted people from Northern Europe to support 
this project either through regular contributions or 
one-time donations. Going into more detail, the chil-
dren coming from deprived families in Valea Viilor are 
offered, apart from financial assistance, a daily meal 
at the church’s canteen, free of charge. After the meal, 
teachers doing voluntary work help the children with 
their homework, in the hope that through education 
they will be able to escape poverty and avoid becom-
ing victims of immorality and teenage delinquency. 

My beloved spiritual sons and daughters, 
Emulating the model of love and activity of the Holy 
Trinity within the family boundaries in which we 
recognize ourselves as sons, siblings or parents, we 
should establish ourselves on the old foundations of 
family education. These oriented children towards 
eternity, through the social rules of the community, 
in which the most important principles were the 
fear of God and regard for men. The fear of God 
does not oppress, but rather it invites us to a greater 
responsibility, so that we may not betray His love. 
The regard towards men represents primarily the 
care for the good name inherited from the previous  
generations, and also a sense of shame for any 
unreasonable behavior. 
The challenges faced today by many Romanians 
who went abroad to seek work far away from their 
homes and country, challenges to their personal 
identity, faith and last but not least to their families, 
were inconceivable a few years ago. The materialist 
views and the ability to account, through work, for 
the basic necessities of life have led us to a feeling of  
self-sufficiency, by which we consider that all our 
accomplishments have come through our own 
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repere ferme şi valori perene în veacurile acestea 
relativiste ale modernităţii târzii. 
Pentru aceştia, dar şi pentru părinţi, evenimentul 
major al zilei trebuie să fie adunarea familiei 
împreună în jurul mesei, ca o prelungire a Cinei de 
Taină în Casele noastre, luminate de lumina Învierii. 
Odinioară dar pe alocuri şi în prezent, întoarcerea 
de la biserică către casă, în noaptea Învierii, avea 
un caracter ritual: întreaga familie venea pe calea 
către casă, cu tatăl şi mama în frunte, ocrotind 
lumânarea în căuşul palmei ca să nu se stingă şi 
însemnând cu lumânarea o cruce la pragul de 
sus sau pe grinda din crucea casei, dându-se apoi 
tonul mesei festive prin consumarea din merindele 
pascale, binecuvântate, aduse în coş de la biserică, 
în dialogul repetat cu fiecare, al bineţelor sfinte: 
Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Iubiţi fraţi şi surori împreună rugători,
Cu toţii aţi auzit de situaţiile dureroase pe care 
unele familii din Norvegia le-au avut anul trecut 
şi anul acesta, când copiii le-au fost luaţi de 
sistemul de protecţie a copilului până la lămurirea  
situaţiei sau dovedirea nevinovăţiei părinţilor. Trăim 
în aceste ţări în care trebuie să ne supunem reguli-
lor societăţii, iar riscul repetării unor evenimente ca 
acelea pe care le cunoaşteţi deja este mai mare aici 
ca în alte părţi. Acum conştientizăm cu mai multă 
putere cât de important este să le oferim copiilor 
nu doar stabilitate materială, construită pe tiparele 
societăţii occidentale, ci să cultivăm în ei sămânţa lui 
Hristos. Azi, chiar şi acest lucru pare foarte greu, în 
virtutea corectitudinii politice şi a privatizării religiei. 
Poţi să crezi în ce vrei, dar să nu deranjezi pe alţii 
cu asta. Din păcate, fundamentele creştine care au 
stat la baza societăţii europene au fost demult uita-
te şi în virtutea multiculturalismului, putem ameste-
ca credinţa creştină într-un complex de multe idei 
şi practici religioase care să nu impieteze cu nimic 
moda vieţii, valoroasă prin materialism şi aşa-zisa 
egalitate de șanse.
Trebuie să fim cu toţii conştienţi că adevăratele 
valori sunt cele pe care le primeşte pruncul la 
Ospăţul Domnului, la Cina cea de Taină şi, ca un 
reflex firesc, la Cina din familia creştină autentică. 
Sărbătoarea Sfintelor Paşti este un binecuvântat 
prilej de regăsire la masa familiei, însă trebuie 
să înţelegem că ea are loc nu doar o dată pe an 

effort, outside of the caring presence of God. From 
this point onwards, the Western society sets the 
norm for our relationship with God, the hallmark of 
which being self-sufficiency and independence. Think 
for a moment about the great tensions present in 
the hearts of our children, who are in such need of 
unambiguous landmarks while travelling through this 
relativist age of late modernity. 
For today’s children, as well as for their parents, the 
most important event of the day should be the gathe-
ring of the family around the table, as a continuation 
of the Mystical Supper in our homes, lit by the light 
of the Resurrection. A while ago, but also happe-
ning today in certain places, the return journey from  
church back to home on the Resurrection night had 
the appearance of a ritual: the entire family would 
walk in line, the procession being led by the father 
and the mother carefully protecting with their hands 
the lit candle, so as to be able to imprint with it the 
sign of the cross on the wooden beam above the 
entry door when they arrived home. Then the festive 
meal would begin with the traditional passover foods 
which had been blessed in church and carried back 
home in a basket, while the household would repeat 
the holy greetings: Christ is risen! He is risen indeed!

My beloved co-supplicant brothers and sisters,
You have all heard about the painful circumstan-
ces that several families living in Norway have been 
facing this year and the year before, whose chil-
dren have been taken away by the child protection 
service, until clear evidence is found or the parents 
are proved innocent. We live in these countries and 
thus we have to obey the rules of this society and 
there is a higher risk than elsewhere that situations 
such as these will re-occur. We are now more aware 
of the importance of cultivating in our children the 
longing for Christ, beyond providing them with mate-
rial sufficiency, according to the Western model. 
Today, even such an attempt seems intractable, given 
the demands imposed by political correctness and the 
principle of privatization of religion. We are entitled 
to believe whatever we like, but our faith should not 
disturb others. Unfortunately, the Christian foundati-
ons of European society have long been forgotten in 
the face of multi-culturalism. We are invited to merge 
the Christian faith with a multitude of religious ideas 
and practices, as long as we do not interfere against 
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ci în fiecare duminică. Dumnezeiasca Liturghie, 
Ospăţul tainic din fiecare duminică reactualizează 
Învierea, ca act istoric şi realitate concretă.
La ce folos să ne bucurăm doar noi acum de 
Înviere, dacă nu învăţăm să ne bucurăm în familia 
noastră, cu soţii sau soţiile, cu fiii şi fiicele noastre 
în fiecare zi! Statornicirea într-o simplă viaţă de 
consum, în care mintea noastră este golită de 
sensul existenţei, de Hristos cel Răstignit şi Înviat, 
nu reprezintă o Înviere, ci o rutină a căutărilor de 
sens, fără dulceaţa credinţei şi a veşniciei. 
Vă îndemn, aşadar, ca bucuria acestei Sfinte Lumini 
pe care aţi primit-o acum în mâini, să o transmiteţi 
celor din jur şi în primul rând copiilor, prin dragostea 
şi credinţa dumneavoastră, prin rugăciunea şi 
tradiţia strămoşească, într-un cuvânt prin Hristos 
cel Înviat în fiecare dintre noi, cei transformaţi în 
fiecare zi, prin încercările şi greutăţile vieţii. 
Lumina Sfântă să se aşeze în inimile noastre ca din 
lumină să luminăm şi celor care sunt în suferinţe, 
nevoi şi căutare de sine, în însingurare şi neputinţă.

Hristos a înviat!

Cu binecuvântare şi dragoste părintească,
al vostru fierbinte rugător către Domnul 
şi de tot binele voitor,

† Părintele Episcop Macarie 

Dată în reședința noastră episcopală din Stockholm, 
Suedia, la Praznicul Învierii Domnului, în anul 
mântuirii 2016.

the modern trends which value materialism and the 
so called equality of opportunities. 
We should all be aware of the fact that the true  
values for a child are those received at our Lord’s 
Supper, the Mystical Supper, and at its image which 
is the authentic Christian family Supper. The Feast 
of the Holy Pascha is a blessed opportunity for the 
family to reconnect with each other around the table. 
We should also be aware that this is not a once-a-
year opportunity, but rather a weekly one. Every 
Sunday the Divine Liturgy, the Mystical Supper is 
a remembrance of the Resurrection as a historical 
event and a concrete reality. 
What would be the benefit of us rejoicing in the 
Resurrection now, if we will not learn to rejoice 
in it day after day, together with our families, our  
spouse and our children! The prolongued indulgence 
in a meagre consumerist lifestyle, in which our mind is 
emptied of the meaning of being, estranged from the 
Crucified and Risen Christ is far from living life in the 
light of the Resurrection; it is a monotonous search 
for meaning, deprived of the sweetness of faith and 
eternity. 
Therefore I urge you to share with those around you, 
and especially with your children, the joy of the Holy 
Light which you have just received in your hands. Share 
it through your love and faith, through prayer and the 
age-old tradition – in a word, through the Risen Christ 
Who lives in each one of us, transfigured again and 
again through daily obstacles and sufferings. 
May the Holy Light shine upon our hearts, so as to be 
a light for those in sufferings and afflictions, for those 
who seek meaning for their lives, for those who are 
abandoned and vulnerable. 

Christ is risen!

With fatherly blessing and love,
Your fervent supplicant before the Lord for all that is 
good,

† Father Bishop Macarie

Pastoral letter given at the Episcopal Center in Stock-
holm, the Kingdom of Sweden, at the Feast of The 
Resurrection of the Lord, in the year of Salvation 2016.
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Iubiţii mei fii şi fiice sufleteşti,
Sărbătoarea Crăciunului este una a nădejdii, a 
împlinirii, a duioşiei şi a jertfei. Nădejde, pentru 
că Dumnezeu cercetează pe poporul Său, nu prin 
înger, nu prin profet, ci prin Însuşi Unul Născut Fiul 
Său. Împlinire, pentru că, iată, în sfârşit, Cel făgă-
duit omenirii, Cel aşteptat, Cel profeţit, Mesia, 
S-a pogorât printre noi, este împreună cu noi. 
Emanuel: Dumnezeu este cu noi! Duioşie, pentru 
că Dumnezeu S-a întrupat prin naştere, luând „chip 
de rob”, Atotputernicul fiind un prunc, făptura cea 

My beloved spiritual sons and daughters, 
Our Lord’s Nativity is a Feast of hope, fulfillment, 
tenderness and sacrifice. A Feast of hope, for God 
is visiting His people, not through an angel, not 
through a prophet, but through His Only-Begotten 
Son. A Feast of fulfillment, for at long last, the 
promised One, the awaited One, the prophesized 
One, Messiah, has come down among us, He is with 
us. Emmanuel: God is with us! A Feast of tenderness, 
for through His birth, God has taken flesh, assuming 
the „form of a servant”, the Almighty being a baby, 

Pastorală în anul 2017  
la Nașterea Domnului: 
„Nașterea Domnului, taină a jertfei”
Pastoral Letter in 2017 for the Nativity of our Lord: 
“Our Lord's Nativity – a Mystery of Sacrifice”

† Macarie 
Din harul lui Dumnezeu, Episcop al românilor ortodocși din Europa de Nord, Preacucernicului cler, Preacuviosului cin 
monahal și preaiubiților credincioși și credincioase, har, milă și pace de la Hristos – Cel Născut în ieslea Betleemului 
și în ieslea inimilor noastre! By grace of God, Bishop of the Romanian Orthodox faithful of Northern Europe, to the 
Most reverend clergy, venerable monastics and devout faithful, grace, mercy and peace from Jesus Christ – the One 
born in the manger in Bethlehem and in the manger of our hearts!
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the most frail and vulnerable creature on earth. A 
Feast of sacrifice, for our Saviour took upon Himself 
the form of a servant and came as a baby in order to 
sacrifice Himself for our sake. His sacrifice begins at 
the very moment of His birth. He is born in a humble 
manger, and immediately afterwards His Virgin 
Mother and the Righteous Joseph have to go into 
exile. And this was only the beginning.
Perhaps we are less used to think about our Lord’s 
Nativity in terms of an act of sacrifice, as we do at 
Easter. In one of his sermons, Metropolitan Anthony 
of Suroj says the following: „The first step in bringing 
the world into being was an act of divine love which 
presupposed a sacrifice: the Father brought His Son 
to the altar of sacrifice, the Lamb slain from the 
foundation of the world (Revelation 13:8). There is an 
old Greek icon which portrays Christ’s Nativity: we see 
the Mother of God, we see Joseph, we see the cave, 
but instead of the manger, we see an altar of sacrifice 
and on this altar of sacrifice is laid the New-Born Son 
of God, the Son of Mary”.
For this reason He, the King of kings was born in a 
humble manger. In a place made for sheltering the 
animals of some common people. In a place lacking 
any social position, any exterior symbol of power, in 
a stable for sheep, outside of Bethlehem, in the same 
way in which He was crucified outside the walls of 
Jerusalem. But here too, there is a mystery, because 
only in this modest stable people from all social stra-
ta are able to come and worship Him. Wise man and 
simple shepherds reach Him. Had He been born in a 
palace, then a great distance would have occurred 
between Him and the people. Had He been born 
in an ordinary house, then the usual barriers which 
set aside the space for the family and friends would 
have taken effect. Thus, that humble manger tears 
down all social distances, those invisible borderlines 
between people, the pre-existing and often unjust 
hierarchies, in order to initiate new relationships of 
love and brotherhood between the people, new 
evangelical hierarchies, in which the last is first, and 
the one who rules is the servant of all.
For this reason Christ was born today. He was born to 
be brought as a well-pleasing sacrifice for our salva-
tion. He was born so that we may have life and may 
have it abundantly. He was born so that we may have 
again a homeland, and may return back home, to the 
Heavenly Jerusalem. He was born so that we may 

mai fragilă şi vulnerabilă care poate exista pe acest 
pământ. Jertfă, deoarece pentru aceasta a venit 
Mântuitorul printre noi, pentru aceasta a luat chip 
de rob şi S-a născut Prunc, pentru a se jertfi pentru 
noi. Iar jertfa Sa începe chiar din momentul naşterii 
Sale. Se naşte într-o biată iesle, iar apoi, imediat, 
Maica Sa Fecioară şi Dreptul Iosif sunt nevoiţi să 
plece în pribegie. Și acesta a fost doar începutul.
Suntem, poate, mai puţin obişnuiţi să ne gândim la 
Naşterea Domnului ca la un act de jertfă, aşa cum 
o facem de Paşti. Spunea într-o cuvântare Mitro-
politul Antonie de Suroj „că primul pas în aducerea 
întru ființă a lumii a fost un act de iubire divină care 
a presupus un sacrificiu: Tatăl a adus pe Fiul Său 
la altarul sacrificiului. Mielul înjunghiat de la înte-
meierea lumii (Apocalipsa 13, 8). Și există o icoană 
veche grecească, în care vedem Nașterea lui Hris-
tos: o vedem pe Maica lui Dumnezeu, îl vedem pe 
Iosif, vedem peștera, dar, în loc de iesle, vedem un 
altar de jertfă, iar pe acest altar al jertfei se află Fiul 
Nou-Născut al lui Dumnezeu, Fiul Mariei”.
Pentru aceasta S-a născut El, Împăratul împăra-
ţilor, într-o smerită iesle. Nicăieri altundeva, decât 
în acest loc pentru adăpostirea animalelor unor 
oameni de rând. În acest loc deposedat de orice 
fel de rang social, de orice fel de însemn exterior 
de putere, în staulul de oi din afara cetăţii Betle-
emului, aşa cum a şi fost răstignit, în afara cetăţii 
Ierusalimului. Hristos se naşte ca un marginal 
pentru că nu încăpea în rândul lumii. Dar şi aici 
este o taină, pentru că doar în această iesle sără-
căcioasă pot ajunge la El, pentru a I se închina, 
oameni din toate straturile societăţii. Ajung la El 
şi crai şi păstori simpli. Dacă S-ar fi născut într-un 
palat, atunci ar fi existat o distanţă între El şi cei 
din popor. Dacă S-ar fi născut într-o casă obişnuită 
de om aşezat în societate, ar fi existat bariere-
le obişnuite, care limitează spaţiul doar pentru 
cei din familie şi din acelaşi nivel social. Aşadar, 
acea iesle smerită desfiinţează distanţele socia-
le, graniţele nevăzute dintre oameni, ierarhiile 
prestabilite şi nu foarte drepte, pentru a instau-
ra noi raporturi, de dragoste şi de frăţietate între 
oameni, noi ierarhii evanghelice, în care cel de pe 
urmă este cel dintâi şi în care cel care stăpâneşte 
este slujitorul tuturor. 
Pentru aceasta S-a născut, azi, Hristos. S-a născut 
pentru a fi adus jertfă bine primită pentru mântuirea 
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have once again an image, an identity, a meaning. He 
was born in order to bear us of water and Spirit. He 
was born to be our King, Lord, Brother, Servant, most-
humble Servant washing our feet and wiping away 
our tears. He was born down here, in the midst’s of 
suffering and need, so that we may not remain alone 
and forsaken, as He was on the Cross.
Today Christ is born, my beloved! He is born for you, 
who are a mother cradling your baby; for you, who 
are approaching the zenith of life; for you, who work 
like a slave to make a living; for you who left your 
country because you couldn’t find your purpose; for 
you, young man, who gaze with worry toward the 
future; for you, who are overcome by the daily grind; 
for you, mother whose children were forcibly taken 
away. For us all, Christ is born! Even we are not born 
for our own sake. We are born for the other. We are 
born to one another, from the very beginning, when 
we are born to a father and a mother. We are born 
as a sacrifice, but the central question on which our 
salvation rests is: to whom will we be brought, or 
bring ourselves as a sacrifice? Unto Baal or unto God? 
Will we be sacrificed to egoism, to our own ego, or 
will we sacrifice ourselves for the sake of the other? 
Will we be a sacrifice unto Mammon, or unto the 
Heavenly King?
 
My most-beloved, 
Our Church has dedicated the year approaching its 
end to the memory of the defenders of Orthodoxy 
during the Communist era, that is to the martyrs 
and confessors of the Communist persecution. Not 
so long ago and not too far from us, great atrocities 
have happened, terrible things about which it is 
painful even to read or hear, let alone to experience.  
Tens and hundreds of thousands of people, 
innocent of all guilt except for the love of Christ 
and the love of country, were arrested, cruelly 
torn away from their families, tortured to death, 
crammed into underground rooms, imprisoned in 
veritable laboratories of hell, subjected to a regime 
of extermination and dehumanization through 
starvation, violence, systematic defilement.
Hell for those inside the prison, hell for those 
outside… Hell, because of the torments they suffered 
themselves, hell because of the torments suffered by 
their companions, hell at the thought of the suffer-
ing of those left behind at home. In this hell, however, 

noastră. S-a născut pentru ca noi să avem viaţă 
şi încă viaţă din belşug. S-a născut pentru ca noi 
să avem, iarăşi, o patrie, să revenim acasă, în 
Ierusalimul cel Ceresc. S-a născut pentru ca noi să 
avem, din nou, chip, identitate, sens. S-a născut 
pentru a ne naşte pe noi din apă şi din Duh. S-a 
născut să ne fie Împărat, Domn, Frate, Slujitor, 
prea-umil Slujitor, care ne spală picioarele şi ne 
şterge lacrimile. S-a născut, aici, jos, în mijlocul 
durerii şi nevoii, să nu ne lase singuri, părăsiţi, aşa 
cum va fi El pe cruce.
Astăzi S-a născut Hristos, preaiubiţii mei! S-a născut 
pentru tine, mamă care-ţi mângâi pruncul; pentru 
tine, cel care te apropii de zenitul vieţii; pentru tine, 
cel care munceşti ca un rob pentru ziua de mâine; 
pentru tine, cel care ai plecat din ţară pentru că 
nu-ţi găseai rostul; pentru tine, tinere, care priveşti 
neliniştit în zare; pentru tine, cel ce eşti copleşit sau 
pentru tine cea care eşti copleşită de zdroaba vieţii 
şi a zilei; pentru tine, mamă, căreia ţi s-au răpit copiii.  
Pentru noi, toţi, S-a născut Hristos! Nici noi nu ne 
naştem pentru noi. Ne naştem pentru celălalt. 
Ne naştem unii altora, încă de la început, când ne 
naştem unui tată şi unei mame. Ne naştem ca o 
jertfă, iar întrebarea de căpetenie de al cărei răspuns 
depinde mântuirea noastră este: cui vom fi aduşi 
sau ne vom aduce jertfă? Lui Baal sau lui Dumnezeu? 
Vom fi jertfiţi egoismului, eu-ului nostru, sau ne vom 
jertfi pentru celălalt? Fi-vom jertfe ale Mamonei, 
sau fi-vom jertfe ale Împăratului Ceresc?

Preaiubiţii mei,
Anul acesta, care se apropie de sfârşit, Biseri-
ca noastră l-a închinat apărătorilor Ortodoxi-
ei din vremea comunismului, adică martirilor şi 
mărturisitorilor din vremea prigoanei comunis-
te. Nu demult, nu departe de noi, s-au întâmplat 
atrocităţi, lucruri cumplite pe care abia le putem 
asculta sau citi, darămite să le şi trăim. Zeci şi sute 
de mii de oameni, fără nicio vină decât dragostea 
faţă de Hristos şi de patrie, au fost arestaţi, smulşi 
cu cruzime din sânul familiilor lor, torturaţi paro-
xistic, înghesuiţi în beciuri, sub pământ, închişi 
în adevărate laboratoare ale iadului, supuşi unui 
regim de exterminare şi dezumanizare prin înfome-
tare, violenţă, batjocură sistematică.
Iad în închisoare, iad pentru cei de afară... Iad pentru 
torturile suferite de ei înşişi, iad pentru chinurile 
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a light overcame the darkness. Christ was born in  
prison! Christ was born at Aiud, at Gherla, at Pitesti, 
in the terrible room 4 Hospital. He was born at Perip-
rava, at White Gate, Targu Ocna, Targşor, Mislea and 
Miercurea Ciuc. Christ was born at Jilava, Vacaresti 
and Ramnicu Sarat, at Sighet and in the workers 
shacks at the Danube-Black Sea Canal.
Christ was born in labour camps and in prisons, 
for the deported and the exiled! Yes, there, in 
those rotten dungeons, in the midst of pestilential 
scents, inside those concentration camps that had 
become inhuman, there Christ was born! We see 
it in the transfigured suffering of the martyrs and  
confessors of faith, we see it in the bloodstained 
poems of the imprisoned poets, in the lives of saints 
in prison engraved in our hearts.
From the countless accounts of martyrdom and 
models of holiness in prison, I would like to evoke a 
marvelous birth into the Kingdom of Heaven which 
happened at Targu Ocna, a prison where TB prisoners 
were brought in, on Christmas Day of year 1951. On 
that Christmas Day, Father Archimandrite Gherasim 
Iscu, an ascetic of the Tismana Monastery, was dying 
after having been tortured at the Canal because he 
would confess and spiritually encourage his broth-
ers of suffering. Even so, in his last moments at Targu 
Ocna, Father Gherasim continued to confess, encour-
age, and spiritually revive the other inmates. Those 
who were near him in those moments testify that 
they were bathed in Divine Grace. Here is what one 
of them wrote: „In that miserable mix of prison and 
tuberculosis there was a clear, vibrant pulsation of 
the soul, such that everything seemed other-worldly, 
wonderful.” We are told that Father Gherasim, as he 
approached death, was more and more alive! The 
greatest miracle was that, a short time before his 
death, a common-law prisoner was brought to Târgu 
Ocna; this prisoner had served as a construction 
supervisor at the Canal and had viciously inflicted 
pain on Father Gerasim. Hearing this, although he 
was unable to move, the Father asked his inmates 
to take him to his torturer’s bed. With the greatest 
love, the Father embraced him, kissed him, wiped 
away the tears of repentance and shame of the one 
who had tormented him, confessed him, and gave 
him forgiveness. On that Christmas night, they died 
together, victim and torturer, born new creatures in 
the Kingdom of Heaven.

suferite de tovarăşii lor de suferinţă, iad pentru că se 
gândeau la suferinţa celor rămaşi acasă. În acest iad, 
însă, o lumină a biruit întunericul. S-a născut Hris-
tos în temniţe! S-a născut Hristos la Aiud, la Gherla, 
la Piteşti, în cumplita cameră 4 Spital. S-a născut la 
Periprava, la Poarta Albă, la Târgu Ocna, la Târgşor, 
la Mislea şi la Miercurea Ciuc. S-a născut Hristos la 
Jilava, la Văcăreşti şi la Râmnicu Sărat, la Sighet şi în 
barăcile de la Canal. 
S-a născut Hristos în lagăre şi în închisori, în depor-
tare şi în exil! Da, acolo, în aceste temniţe putre-
de, în acele mirosuri pestilenţiale, în acele colcă-
ieli devenite inumane, acolo S-a născut Hristos! 
O vedem în suferinţa transfigurată a martirilor 
şi mărturisitorilor, o vedem în versurile scrise cu 
sânge ale poeţilor închisorilor, în vieţile înscrise în 
inimile noastre ale sfinţilor din închisori.
Evoc, din nenumăratele pilde de martiriu şi de 
sfinţenie din închisori, o minunată naştere în 
Împărăţia Cerurilor întâmplată la Târgu Ocna, 
o temniţă unde erau aduşi deţinuţii bolnavi de 
TBC, care a avut loc tocmai în ziua de Crăciun a 
anului 1951. În acel Crăciun, Părintele Arhimandrit 
Gherasim Iscu, nevoitor al Mănăstirii Tismana, se afla 
pe moarte, după ce fusese chinuit şi torturat la Canal 
pentru că spovedea şi încuraja duhovniceşte fraţii 
de suferinţă. Chiar şi aşa, pe moarte fiind, la Târgu 
Ocna, Părintele Gherasim continua să spovedească, 
să îmbărbăteze şi să renască duhovniceşte pe ceilalţi 
deţinuţi. Cei care l-au asistat în acele momente 
dau mărturie că acele clipe au fost scăldate de 
harul dumnezeiesc. Iată ce a scris unul din ei: „În 
amestecul acela mizerabil de temniță și tuberculoză 
era o vibrație sufletească evidentă, încât totul părea 
nepământesc, minunat”. Ni se mărturiseşte că 
Părintele Gherasim, pe măsură ce se apropia de 
moarte, era mai viu! Minunea cea mai mare a fost 
că, puţin înainte de moartea sa, a fost adus la Târgu 
Ocna un deţinut de drept comun, care avusese rol 
de supraveghetor la Canal şi îl chinuise sălbatic pe 
Părintele Gherasim. Auzind aceasta, deşi nici nu 
putea să se mişte, părintele a cerut unor deţinuţi 
mai în putere să-l ducă la patul torţionarului său. Cu 
cea mai mare dragoste, părintele l-a îmbrăţişat, l-a 
sărutat, i-a şters lacrimile de căinţă şi de ruşine ale 
celui care-l chinuise, l-a spovedit şi i-a dăruit iertarea. 
În acea noapte de Crăciun, au murit împreună, victimă 
şi torţionar, născuţi făptură nouă în Împărăţia Cerurilor.



Icoana Maicii Domnului Potirul Nesecat din biserica românească din Göteborg, Suedia. Pictură de Toma Gabriel Chituc | The icon  
depicting the Mother of God the Inexhaustible Chalice in the Romanian Church in Göteborg, Sweden. Painting by Toma Gabriel Chituc
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So here’s why we honour the Saints in the prisons. 
Since that whole system had been created in order 
to dehumanize, to worsen off the prisoners, to turn 
them into murderers of their brothers, traitors and 
torturers, in order to disfigure the image of God in 
man, people like Father Gherasim Iscu, through sacri-
ficial love, overcame this hell not only for themselves, 
not only for their co-suffering brother, but they were 
able to snatch from the claws of that hell even their 
tormentors, those who had become tools of the devil.
All these people, therefore, have defended the image 
of God engraved not only in themselves, but also in 
us. They kept alive the candle of faith in God, and also 
the faith in what we represent as a people. Because 
of them we have retained the human image and can 
call ourselves Christians and Romanians. Because 
of them, we have a homeland here on earth, and a 
homeland in Heaven. All these confessors of faith 
believed in a common good and did not want to live 
only for themselves but wanted to live and die for 
their fellow men, for their faith, for their homeland, 
for the dignity of their children and their descendants.
Let us wholeheartedly honor those in whose midst 
Christ was born. Let us honor those in whom Christ 
has been greatly glorified. Those who were honored 
by Christ. Let us honor them even if many of them 
are not found in the history books, and even when 
our honouring is regarded with hostility by others. 
Let us honor them because they do not need our 
honor: rather we need it, if we want to call ourselves  
Christians and Romanians.
 
Beloved brothers and sisters in prayer,
We, the Romanians in the diaspora, are physically far 
from our country. We remember with nostalgia the 
Christmas season of our own childhood, the unfor-
gettable and unique scents of our homeland, the 
carols, the New Year’s traditions and the frosty days 
around the Epiphany. We remember a living, warm, 
soul-filled world. We can not forget it, we miss it and 
we painfully long after it the more here, in this cold, 
alien and in many ways dead world.
Far from our country we gather together in order to 
rediscover ourselves in the Eucharistic communion, 
inside improvised places of worship and all kinds of 
buildings that have not been built for this purpose. We 
do not have great cathedrals, we do not have large, 
spacious churches equipped with resounding bells. 

Iată, aşadar, de ce îi cinstim pe Sfinţii din închisori. 
Pentru că tot acel sistem fusese creat pentru a 
dezumaniza, a înrăi, a face din om ucigaş de frate, 
turnător şi torţionar. Pentru a schilodi în om chipul 
lui Dumnezeu. Oameni ca Părintele Gherasim Iscu, 
însă, prin dragoste jertfelnică, au biruit acest iad 
nu doar pentru ei, nici doar pentru cei împreună-
pătimitori, ci au smuls din ghearele acelui iad chiar 
şi pe torţionarii lor, pe cei care deveniseră unelte 
ale diavolului.
Toţi aceştia, aşadar, au apărat nu doar chipul lui 
Dumnezeu din ei, ci şi din noi. Au păstrat aprinsă 
candela credinţei în Dumnezeu, dar şi în ceea ce 
reprezentăm noi, ca popor. Datorită lor avem un 
chip de om şi un nume de creştin şi de român. Dato-
rită lor avem o patrie aici, pe pământ, şi o patrie 
dincolo, în cer. Toţi aceşti mărturisitori au crezut 
într-un bine comun şi nu au vrut să trăiască doar 
pentru ei, ci au vrut să trăiască şi să moară pentru 
semenul lor, pentru credinţa lor, pentru patria lor, 
pentru demnitatea copiilor şi urmaşilor lor.
Să-i cinstim cum se cuvine pe cei în mijlocul căro-
ra S-a născut Hristos. Să-i cinstim pe cei întru care 
S-a preaslăvit Hristos. Pe cei care au fost cinstiţi de 
Hristos. Să-i cinstim chiar dacă pe mulţi dintre ei 
nu îi găsim în manualele de istorie şi chiar dacă nu 
suntem plăcuţi tuturor pentru aceasta. Să-i cinstim 
pentru că nu ei au nevoie de cinstirea noastră, ci 
noi, dacă vrem să ne numim creştini şi români.

Iubiţi fraţi şi surori împreună rugători,
Noi, românii din diaspora, ne aflăm departe, fizic, 
de ţară. Ne aducem aminte cu nostalgie de Crăciu-
nul copilăriei, de mirosul de neuitat şi unic al 
pământurilor natale, de colindători, de pluguşor şi 
de gerul Bobotezei. Ne aducem aminte de o lume 
vie, caldă, cu suflet. Nu o putem uita şi ne doare şi 
îi resimţim lipsa tot mai mult aici, într-o altă lume, 
rece, străină şi, în multe privinţe, moartă.
Ne adunăm aici departe de ţară, pentru a ne regă-
si în comuniune euharistică, în lăcaşuri improviza-
te, în tot felul de clădiri care nu au fost construi-
te pentru acest scop. Nu avem catedrale măreţe, 
nu avem biserici mari, încăpătoare, spaţioase, cu 
clopote răsunătoare. Însă, de aici, din străinăta-
te, de la aceste altare româneşti ridicate în locuri 
improvizate, umile, să ne aducem aminte de Hristos 
Cel născut în iesle. De aici, de la marginea societăţii 
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However, in these foreign places, at these Romanian 
altars raised in improvised and humble locations, let 
us remember Christ, Who was born in the manger. 
Though living at the edge of the society, a society 
often hostile to faith, let us remember the First of the 
outcasts and the First of the exiles, Christ born in a 
manger seeking refuge in Egypt from Herod’s rage.
It is very tragic that most of you have left the coun-
try because you felt that you had no future there. A 
future for your families, for your children. Even so, 
far away, we know that we have a country, that we 
come from somewhere, that we have certain roots. 
It is a terrible thing to be abandoned, and the truth 
is that many of the Romanians in the diaspora have 
perhaps felt that their country abandoned them. But 
those who have sacrificed themselves in prisons are 
a living proof, crying out to Heaven. They have not 
abandoned us and have not abandoned their coun-
try. Let us listen to their testimony, let us take heed, 
let us stand in fear!
Let us also not abandon our country! Let us not 
abandon our own people! Let us remember that we 
have not been born by our own selves, nor have we 
been born only to us, but rather that we belong to 
a family, that we belong to a community, that we 
have ancestors and that we have descendants, that 
we are in a continuity of sacrifices, of struggles and 
of ascetic endeavours.
 
My dear sons and daughters in spirit,
During our Lord’s Nativity season we read in the 
Gospels a long list of ancestors of Jesus. In this long 
line there are righteous people of God, but there 
are also fallen people. Christ did not break up with 
His own race, but assumed it whole, with righteous 
people and sinners. He was born in a real commu-
nity, with concrete ancestors, each one carrying his 
own name.
Let us therefore understand that we also are born into 
a concrete nation that we must assume. Today we 
are told through various channels that our nation is 
a shame, and our heroes were dishonourable people 
and criminals. History is rewritten, and our most 
valuable examples are slandered and marginalized.  
In the face of this nihilist wave, let us take up our 
nation’s cross and carry it with dignity, ignoring the 
reproaches thrown upon our forefathers and people, 
fixing „our eyes on Jesus” (Hebrews 12:2).

în care ne aflăm, o societate de multe ori ostilă 
credinţei, să ne aducem aminte de Întâiul dintre 
marginali şi Întâiul dintre pribegi, de Hristos, Cel 
născut în iesle şi refugiat în Egipt de furia lui Irod.
Foarte tragic este faptul că cei mai mulţi dintre 
frăţiile voastre aţi plecat din ţară pentru că aţi 
simţit că nu aveţi un viitor acolo. Un viitor pentru 
familie, pentru copii. Chiar şi aşa, aici departe, noi 
ştim că avem o ţară, că venim de undeva, că avem 
rădăcini. Este cumplit să fii abandonat şi adevărul 
este că mulţi dintre românii din diaspora au simţit, 
poate, că ţara i-a abandonat. Însă cei care s-au 
jertfit în închisori sunt o dovadă vie, care strigă 
la cer. Ei nu ne-au abandonat pe noi şi nu şi-au 
abandonat nici ţara. Să le ascultăm mărturisirea, 
să luăm aminte, să stăm cu frică!
Să nu ne abandonăm nici noi ţara! Să nu ne aban-
donăm neamul! Să ne aducem aminte că nu noi 
ne-am născut pe noi şi nici nu ne-am născut doar 
pentru noi, ci că aparţinem unei familii, aparţinem 
unei comunităţi, că avem înaintaşi şi că vom avea 
urmaşi, că ne înscriem într-o continuitate de jert-
fe, de lupte şi de nevoinţe.

Scumpii mei fii şi fiice sufleteşti,
În aceste zile ale sărbătorii Naşterii Domnului, citim 
în Evanghelie un lung şir de protopărinţi ai lui Iisus. 
În acest lung şir sunt şi drepţi ai lui Dumnezeu, 
dar sunt şi oameni care au căzut. Hristos nu S-a 
dezis de neamul Său, ci l-a asumat întreg, cu 
drepţi şi cu păcătoşi. S-a născut într-o comunitate 
reală, cu înaintaşi concreţi, pomeniţi fiecare după  
numele său.
Să înţelegem, aşadar, că şi noi ne naştem într-un 
neam concret pe care trebuie să-l asumăm. Astăzi 
ni se spune pe toate căile că neamul nostru este 
unul de ocară, iar eroii noştri au fost criminali şi 
neisprăviţi. Istoria este rescrisă, iar exemplele 
noastre cele mai de preţ sunt defăimate şi 
minimalizate. În faţa acestui val nihilist, să ne 
luăm, însă, crucea neamului nostru şi să o purtăm 
cu demnitate, neluând seama la ocările aruncate 
asupra înaintaşilor şi neamului nostru, „cu ochii 
ațintiți asupra lui Iisus” (Evrei 12, 2).
În încheiere, vă aduc la fereastra sufletului 
„Colindul robului” compus de Valeriu Gafencu în 
cinstea şi spre pomenirea Părintelui Mărturisitor  
Gherasim Iscu:
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In the end, I would like to bring to the window of your 
soul „The Carol of the Servant” composed by Valeriu 
Gafencu in honor and in memory of Father Confessor 
Gherasim Iscu:
 
On the banks of Trotuș
Sing the servants of the Lord,
Yoked to His yoke.
But their singing is mute,
Since it is born from suffering,
And with tears braided.
In the heart of the servant
The Lord makes his manger
On Christmas night.
Lillies rain down from the heavens
Over His new manger
And dew drops out of the flowers.
There’s a baby in sight
And he looks with wonder
At the window of the prison.
Next to the little baby
An angel stopped
Whispering in a lovable tone:
Today Christmas has moved
From palace to jail
Where the Lord is locked up;
And the little boy in sight
He came to the jail
To partake of the great feast. Amen!
 
Chorus:
Let the children come,
To bring me out of the garden
White festal flowers,
White, pure flowers! Amen! 
 
Your parent and brother,
fervently praying to the Lord and wishing you all good 
things,
 
† Bishop Macarie
 

Encyclical letter given at the Episcopal Center in Stock-
holm, Kingdom of Sweden, at the Feast of our Lord’s 
Nativity, in the year of salvation 2017.

Pe malul Trotușului
Cântă robii Domnului,
Înjugați la jugul Lui.
Dar cântarea lor e mută,
Că-i din suferință multă,
Și-i cu lacrimi împletită.
În inima robului
Domnu-și face ieslea Lui
În noaptea Crăciunului.
Flori de crin din ceruri plouă
Peste ieslea Lui cea nouă
Și din flori picură rouă.
Stă un copilaș în zare
Și privește cu mirare
La fereastra de-nchisoare.
Lângă micul copilaș
S-a oprit un îngeraș
Ce-i șoptește drăgălaș:
Azi Crăciunul s-a mutat
Din palat la închisoare
Unde-I Domnu-ntemnițat;
Și copilul cel din zare
A venit la închisoare
Să trăiască praznic mare. Amin!

Refren:
Lăsați-i pe copii să vină,
Să-mi aducă din grădină
Dalbe flori de sărbători,
Dalbe, dalbe flori! Amin!

Al vostru părinte şi frate colindător, 
fierbinte rugător către Domnul şi de tot binele 
voitor,

† Episcopul Macarie

Pastorală dată în Centrul Episcopal din Stockholm, 
Regatul Suediei, la Praznicul Nașterii Domnului, în 
anul mântuirii 2017.
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Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, Cel Răstignit şi Înviat, 
Iată, răbdarea şi nevoinţa Postului Mare îşi află 
răsplata în bucuria Învierii, împărtăşită acum 
de întreaga suflare dreptcredincioasă. Deşi 
mulţi socotesc, poate, că bucuria Învierii este 
subînţeleasă, gândul meu este că, pentru a o trăi 
cu adevărat, este nevoie de un examen interior, de 
conştientizarea stării noastre sufleteşti în lumina 
acestei „sărbători a sărbătorilor și praznic al praz-
nicelor”. Reflectând la cele spuse, gândul meu se 
îndreaptă, cu bucurie şi nostalgie, totodată, la una 
dintre cele mai dragi amintiri pe care le păstrez 

Dear brothers and sisters in the Crucified and Risen 
Christ, 
Behold, the patience and the ascetic struggle of 
the Great Fast find their reward in the joy of the 
Resurrection, now shared by the whole community 
of Orthodox believers. Though many may think that 
the joy of the Resurrection is self-understood, my 
thought is that in order to truly live it, we need an 
internal examination, our awareness of our spiritual 
state in the light of this “Feast of Feasts and Festival 
of Festivals”. Reflecting on this, my thoughts go with 
joy and nostalgia to one of the most dear memories 

Pastorală în anul 2017  
la Învierea Domnului:  
„Cu dor de Înviere, să ne întoarcem 
la dragostea dintâi pentru Hristos!”
Pastoral Letter in 2017 for the Resurrection of Our Lord: 
“Longing for the Ressurection, Let Us Return to Our First 
Love for Christ!” 

† Macarie 
Din harul lui Dumnezeu, Episcop al românilor ortodocși din Europa de Nord, Preacucernicului cler, Preacuviosului cin 
monahal și Preaiubiților credincioși și credincioase, sfântă îmbrățișare pascală și salutul binecuvântat „Hristos a înviat!”  
By grace of God, Bishop of the Romanian Orthodox faithful of Northern Europe, to the Most reverend clergy, venerable 
monastics and beloved faithful: a holy paschal embrace and the blessed greeting „Christ is risen!”
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I keep from my childhood and adolescence: the 
celebration of Easter in my native lands.
My home village Spermezeu in Bistrita-Nasaud 
County, where my parents live at the foot of the 
Tibles Mountains, is bordered by two smaller 
settlements, Sita and Halmasau, administratively 
incorporated in Spermezeu. At that time, as it 
was the case in many other places in the coun-
try, not all villages had their own priest. One 
priest had to serve and attend to the spiritual 
needs of the faithful living in all three villages.  
Such was at the time, and is still today, the 
sacred apostolate of Father Teodor Mureşan. 
In “ordinary” liturgical times, the situation was 
easier to deal with, but what would one do 
for the Resurrection, when people would not 
conceive of having no priest and not receiving 
the Easter light from the altar of their church?!
What else to do other than divide onself between 
everyone. And this was, for years, the work of Father 
Teodor on the night of the Resurrection, to which I 
was fortunate to contribute by accompanying him 
every Easter. We would gather together with Father 
Teodor in one of the most beautiful night journeys, in 
order to attend to the souls of all three villages. We 
began the Mattins of the Resurrection at midnight in 
the center of Spermezeu, then we went up to Sita to 
share the Easter light, and then, at dawn, we headed 
for Halmasau. It was as if we were the mhyrr-bearing  
women rushing to reach the tomb of the Savior. 
That’s how we felt, hurrying to get to the Eucharistic 
altar ‒ the tomb of the Resurrection...
The road to Halmasau was longer and passed 
through the woods. We had the habit to stop and 
listen to nature, it was almost a ritual. Father Teodor 
would always stop the car at the Cross (Troitza) at 
Joampe, a place in the heart of the forest, and after 
a moment of silence he would draw our attention: 
“the Easter Cosmic Liturgy has begun.” Indeed, 
every Resurrection night the whole creation was 
all a song, something that I never felt in the forests 
of the Tibles Mountains on any other night or day, 
as in this holy night. 
Once back to Spermezeu, we would celebrate the 
Divine Liturgy with great joy and vribrancy in the 
midst of the faithful dressed in traditional Romanian 
costumes, renewed every Easter, in which the paschal 
white was predominant. For us the Easter was just 

din copilărie şi adolescenţă: prăznuirea Paştilor pe 
plaiurile mele natale. 
Satul meu din judeţul Bistriţa-Năsăud, Sperme-
zeu, unde trăiesc părinţii mei, la poalele Munţilor 
Ţibleş, se învecinează cu altele două mai mici, Sita 
şi Hălmăsău, încorporate în comuna Spermezeu. 
Pe atunci, aşa cum se întâmpla în numeroase alte 
locuri din ţară, nu toate satele aveau preotul lor. 
Unul singur trebuia să se descurce şi să împlineas-
că nevoile duhovniceşti ale locuitorilor din cele 
trei sate. Acesta era şi este până azi în apostolatul 
jertfelnic, Părintele Teodor Mureşan. În perioadele 
liturgice „obişnuite”, lucrul era mai lesne de făcut, 
dar ce să te faci de Înviere, când oamenii nu conce-
peau să nu aibă preot şi să nu primească lumina de 
Paşti de la altarul bisericii lor?! 
Ce altceva decât să te împarţi tuturor. Și aceas-
ta a fost, ani la rândul, lucrarea Părintelui Teodor 
în noaptea de Înviere, la care am avut şi eu feri-
citul prilej să particip însoţindu-l la fiecare Paşti. 
Pentru a mulţumi sufletele din toate cele trei sate, 
ne adunam împreună cu Părintele Teodor în una 
dintre cele mai frumoase peregrinări de noapte. 
Începeam Utrenia Învierii la miezul nopţii în centrul 
comunei, la Spermezeu, apoi urcam pieptiş spre 
Sita, pentru a împărtăşi oamenilor lumina de Paşti, 
după care, în zorii zilei ne îndreptam spre Hălmă-
său. Parcă eram asemenea mironosiţelor care se 
grăbeau să ajungă la mormântul Mântuitorului. Aşa 
ne simţeam, zorind să ajungem cât mai degrabă la 
altarul euharistic care este mormântul Învierii… 
Drumul spre Hălmăsău era mai lung şi trecea prin-
tr-o zonă împădurită. Ne făcuserăm un obicei, 
aproape un ritual din a face câte un popas şi a 
asculta natura. Întotdeauna Părintele Teodor oprea 
maşina la Răstignirea (Troiţa) de la Joampe, un loc 
din inima pădurii şi, după un moment de tăcere, 
ne atrăgea atenţia: „a început liturghia cosmică 
a Paștilor”. Într-adevăr, în fiecare noapte a Învie-
rii, întreaga creaţie era toată un cântec, aşa cum 
nu simţeam în nicio altă noapte sau zi, în codrii 
ţibleşeni, ca şi în această sfântă noapte. 
Odată ajunşi înapoi la Spermezeu, slujeam cu 
mare bucurie şi însufleţire Dumnezeiasca Liturghie 
în mijlocul credincioşilor înveşmântaţi în portul 
românesc tradiţional, înnoit la fiecare Paşti, în care 
predomină albul pascal. Pentru noi, Paştile abia 
începeau. Întreaga zi era o sărbătoare continuă, cu 



Icoana împărătească 
a Mântuitorului Iisus 
Hristos  din iconos-
tasul Paraclisului 
Centrului Episcopal 
din Stockholm, Sue-
dia. Pictură de Toma 
Gabriel Chituc | The 
Royal icon of the 
Saviour Jesus Christ 
in the iconostasis 
of the Chapel of the 
Diocesan Centre in 
Stockholm, Sweden. 
Painting by Toma 
Gabriel Chituc
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beginning. The whole day was a continual celebration,  
with ancient customs that made the notion of liturgy 
after the liturgy have a concrete meaning. On the 
Day of the Resurrection the boys were unceasingly 
ringing the bells and beating the semantron. The 
young men were going around the church and then, 
making a “bridge”, would enter in turn into the place 
of worship. I felt in a very vivid and concrete way 
how creation and community lived, continually and 
plenary, the great Feast of the Resurrection.

My Most Beloved,
In my childhood I gained certain skills and teachings 
that guide my mission and service today in these 
Northern countries where I arrived after many years. 
Thus, I learned that there is no greater joy for the 
servant-priest than to celebrate Easter together with 
those who are waiting for him, longing for Christ the 
Light of the world. Following our Lord’s encouraging 
exhortation from the Gospel: “I will not leave you as 
orphans; I will come to you” (John 14:18), I try not to 
serve Easter in the same place every year, but I seek 
to reach different communities for the Resurrection, to 
reach as many wandering brothers in the vast Scandi-
navian lands as possible. And now, at this year’s Easter, 
I have reached the small Romanian communities which 
live far away in Norway, beyond the Polar Circle.
You, the few, scattered in these distant lands, 
not having a priest yet, thought you would spend 
another Easter without the Eucharistic light. At the 
beginning of Lent, when I gathered you around the 
altar, you said to me bitterly, „We will have no priest 
for Easter.” I replied to you with hope, „You will not 
have a priest, but you will have a servant bishop for 
Easter!”. And now with a heart filled with holy joy, we 
celebrate Easter, as we have received the tradition 
from the Holy Apostles and the Holy Fathers of the 
Church, as we have received from our fathers and 
forefathers, with all the solemnity of the Feast. From 
here, from the farthest place of liturgical service in 
the Northern countries, beyond the Polar Circle, now 
at the Resurrection, we send you, from the bottom 
of our hearts, the Easter greetings and the paschal 
exclamation: „Christ is risen!” - a greeting that we 
would like to vibrate towards all my brothers, both 
priests and believers, along and across Scandinavia, 
as well as in all parts of the world and, of course, 
everywhere in our beloved country Romania.

obiceiuri din vechime care făceau ca noţiunea de 
liturghie după liturghie să aibă un conţinut concret. 
Flăcăii, în Ziua Învierii, trăgeau neîncetat clopote-
le şi băteau toaca. Tinerele înconjurau biserica şi 
făceau „podul”, intrând, apoi, cu rândul, în lăcaşul 
de închinare. Simţeam în moduri foarte vii şi 
concrete cum creaţia şi comunitatea trăiau, conti-
nuu şi plenar, marele praznic al Învierii. 

Preaiubiţii mei,
Din copilărie am rămas cu deprinderi şi învăţăminte 
care îmi îndrumă misiunea şi slujirea aici unde 
am ajuns, peste ani, în ţările nordice. Astfel, 
am învăţat că nu e bucurie mai mare, pentru 
slujitor, decât a sluji Paştile împreună cu cei care-l 
aşteaptă, dorindu-L pe Hristos Lumina lumii. 
Urmând îndemnul încurajator al Mântuitorului din 
Evanghelie: „Nu vă voi lăsa orfani; voi veni la voi”. 
(Ioan 14, 18), mă străduiesc să nu slujesc Paştile în 
acelaşi loc, aici în întinsele ţinuturi scandinave, ci 
caut să ajung de Înviere în comunităţi diferite, la cât 
mai mulţi fraţi pribegi. Iar acum, la Paştile de anul 
acesta, am ajuns în insuliţele de români care se află 
departe, dincolo de Cercul Polar, în Norvegia. 
Voi, cei puţini, risipiţi pe aceste meleaguri îndepăr-
tate, neavând deocamdată un preot, vă gândeaţi 
că veţi petrece încă o Înviere fără lumina euharis-
tică. La început de Post Mare, când v-am adunat în 
jurul altarului, mi-aţi spus cu amărăciune: „Nu vom 
avea preot de Paști”. Cu nădejde, v-am răspuns: 
„Nu veți avea preot, însă veți avea de Paști un 
episcop slujitor!”, iar acum cu inima plină de bucu-
rie sfântă, sărbătorim laolaltă Paştile, aşa cum am 
moştenit de la Sfinţii Apostoli şi de la Sfinţii Părinţi 
ai Bisericii, aşa cum am primit de la moşii şi strămo-
şii noştri, cu bunăcuviinţa prăznuirii. De aici, din cel 
mai îndepărtat loc de slujire al ţărilor nordice, de 
dincolo de Cercul Polar, acum de Înviere, transmi-
tem, din adâncul inimilor noastre, bineţele Paştilor 
şi salutul pascal: „Hristos a înviat!” care dorim să 
răsune spre frăţiile voastre, preoţi şi credincioşi, 
de-a lungul şi de-a latul Scandinaviei, dar şi în toate 
părţile lumii şi, desigur, pretutindeni acasă, în iubi-
ta noastră ţară România. 

Preaiubiţi fii şi fiice sufleteşti,
Aşa cum v-am spus, din fragedă vârstă am învăţat 
să caut şi să admir liturghia cosmică, participarea  
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Beloved spiritual sons and daughters,
As I told you, from a young age I learned to seek and 
admire the cosmic liturgy, the participation of all crea-
tion in the Mystery of the Cross and the Resurrection,  
as a continuous reverberation of the bells. To achieve 
this, we need only to stop, at least for a moment, near 
a Troitza, in the light-filled shade of the Cross that each 
one of us has to carry, withdrawing from the rumbling 
of the thoughts of the world and looking „early in the 
morning” for Christ Who is risen in our hearts. More 
deeply than all, I remember with nostalgia the Easter-
tide of my childhood. O, Lord! With what love did we 
expect the Feast, feeling „our hearts burning inside 
us” (Luke 24:32) for the joy of meeting with the Cruci-
fied and Risen Christ, with the one who said to His 
disciples, „I have eagerly desired to eat this Passover 
with you” (Luke 22:15).
This shared desire, this burning of the heart for Christ 
is „the thing that is necessary” in order to acquire the 
„good portion” of the joy of the Resurrection. Our 
hard work and effort to prepare the house and the 
feast table is good, for it is also part of the joy of the 
feast, but if our longing and love for Christ are missing, 
the feast will only be a short moment of „holiday” 
after which we will return, unchanged, to the same 
routine of rushing and daily worries. Each of us, 
baptized as a small child, has his own experience of 
„conversion,” that is, of returning to God. Each of us, 
becoming a conscious member of the Church, keeps 
the bright memory of that personal Easter, in which 
we felt Christ overwhelming us with His tenderness 
that is born in love and dwells in our hearts. Then 
came, for each of us, the trials, the hardships of life, 
the multitude of transgressions, the bad times, our 
own lapses in the spiritual life. 
Christ knows our patience and perseverence in times 
of trouble, he knows that we haven’t fallen behind, 
but we have struggled to keep what we received from 
our forefathers. However, this is not enough. For, as 
we were struggling, almost unnoticed, „our first love” 
(Revelation 2:4) for Christ began to cool down. To this 
„first love” I call on you to return, with repentance 
and longing, in order to melt away the coldness that 
has swept us, removing the distances between us and 
God, between us and our neighbour, and avoiding  
the tensions, hostilities and disagreements that arise 
between us. Therefore let us return to this „first 
love”, as only in this way can we really live the joy of 

întregii creaţii la Taina Crucii şi a Învierii, ca un 
răsunet continuu al clopotelor. Pentru aceasta 
e nevoie doar să ne oprim, măcar pentru o clipă, 
lângă o Troiţă (Răstignire), la umbra luminoasă a 
Crucii pe care o avem fiecare de purtat, retrăgându-
ne din zarva gândurilor lumii şi căutându-l, „de 
noapte mânecând”, pe Hristos înviat în inimile 
noastre. Mai profund decât toate, îmi aduc 
aminte cu nostalgie de Paştile copilăriei pentru că,  
Doamne!, cu câtă dragoste aşteptam prăznuirea, 
simţind cum „ardea în noi inima noastră” (Luca  
24, 32) de bucuria întâlnirii cu Cel Răstignit şi Înviat, 
cu Cel care a spus ucenicilor Săi: „cu dor am dorit să 
mănânc cu voi aceste Paști” (Luca 22, 15). 
Acest dor împărtăşit, această ardere a inimii 
faţă de Hristos este „lucrul care trebuie” pentru 
a dobândi „partea cea bună” a bucuriei Învierii. 
Roboteala şi strădania noastră de a pregăti casa şi 
de a avea masă de sărbători este bună, căci face şi 
ea parte din bucuria praznicului, însă, dacă lipseşte 
dorul şi dragostea de Hristos, va fi doar încă un 
scurt moment de „vacanţă”, după care ne vom 
întoarce, neschimbaţi, la aceeaşi rutină a alergă-
turilor şi a grijilor vieţii. Fiecare dintre noi, botezat 
de mic copil, are propria sa experienţă a „conver-
tirii”, adică a întoarcerii către Dumnezeu. Fiecare 
dintre noi, devenind mădular conştient al Bisericii, 
păstrează luminoasa amintire a acelui Paşti perso-
nal, în care am simţit cum ne copleşeşte Hristos cu 
dragostea Sa care prinde viaţă, iubind şi sălăşluind 
în inima noastră. Au venit, apoi, pentru fiecare 
dintre noi, încercările, greutăţile vieţii, mulţimea 
fărădelegilor, vremurile rele, propriile delăsări din 
viaţa duhovnicească. 
Hristos cunoaşte răbdarea şi stăruinţa noastră în 
necazuri, ştie că nu ne-am lăsat, ci ne-am ostenit 
să ţinem cele moştenite de la înaintaşi. Nu este, 
însă, de ajuns. Pentru că, în timp ce ne osteneam, 
aproape nebăgând de seamă, „dragostea noastră 
cea dintâi” (Apocalipsa 2, 4) faţă de Hristos a înce-
put să se răcească. Or, la această „dragoste dintâi” 
vă chem să ne întoarcem, împreună, cu pocăinţă 
şi cu dor, pentru a topi răceala ce ne-a cuprins, 
pentru a înlătura distanţele dintre noi şi Dumne-
zeu, dintre noi şi aproapele nostru, pentru a evita 
încrâncenarea, tensiunile, vrajbele ce se iscă în 
mijlocul nostru. La această „dragoste dintâi” să ne 
întoarcem, aşadar, pentru că doar aşa vom putea 
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the Resurrection: keeping the fire of love that Christ 
came to cast upon the earth (Luke 12:49).
Accompanying each one of you in thought and pray-
ing to the Most Merciful God to have mercy on you 
and to bless your work and your lives, I wish you that 
the purpose of your life and of your house to be as my 
grandmother Parascheva was asking for in the prayer 
of the Cross:

„Holy Cross weapon strong,
Guard me against all wrong;
Holy Cross weapon sweet,
Always direct my feet;
Holy Cross of Christ,
Help me, make me right.
Cross on the wall, 
Cross around us all.
Cross - the house’s navel
God sits with us at the table. 
His Holy Mother watches over us,
The holy angels the house encompass,
His Holy Mother stretches out her hands
Embracing us as her very own friends.
Cross in our bed,
God is guarding our head,
God defended us ago,
Against the unclean foe,
The venomous snake he crushed,
The dark hell he smashed.
Holy Cross, tuck me in,
Holy Mother, snug the blanket up to my chin,
Good Angel, wake me up again,
God, save me. Amen!”

Christ is risen!

With blessing and fatherly love,
your fervent supplicant to the Lord
and all-embracing well-wisher,

+ Father Bishop Macarie Drăgoi

Given in our Episcopal Residence in Stockholm, at 
the Feast of the Lord’s Resurrection, in the year of 
Salvation 2017.

trăi, cu adevărat, bucuria Învierii: păstrând viu 
focul dragostei pe care Hristos a venit să-l arunce 
pe pământ (Luca 12, 49).   
Însoţindu-vă cu gândul, pe fiecare dintre voi şi 
rugându-mă Preamilostivului Dumnezeu să vă 
miluiască şi să vă binecuvânteze lucrarea şi vieţile, 
vă doresc ca rostul vieţii şi casa voastră să fie 
aşa cum cerea, în  rugăciunea Crucii, bunica mea  
Parascheva:

„Sfântă Cruce armă tare,
Feri-mă de supărare;
Sfântă Cruce armă dulce,
Fii cu mine încotro m-oi duce;
Sfântă Cruce a lui Hristos,
Să-mi fii mie de folos.
Cruce-n casă, cruce-n masă,
Cruce în toţi patru cornuri de casă.
Dumnezeu îi cu noi la masă,
Maica Sfântă-i la fereastră,
Îngerii împrejur de casă,
Maica Sfântă îi cu poala întinsă
Și pe noi toţi ne cuprinsă.
Cruce în patul nost,
Dumnezeu îi la capul nost,
Dumnezeu ne-o apărat,
De vrăjmaşul necurat,
De şarpele înveninat,
De iadul întunecat. 
Cruce Sfântă, adormi-mă,
Maică Sfântă, acoperi-mă,
Înger bun, trezeşte-mă,
Doamne, mântuieşte-mă. Amin!”

Hristos a înviat!

Cu binecuvântare şi dragoste părintească,
al vostru fierbinte rugător către Domnul 
şi de tot binele voitor,

† Părintele Episcop Macarie Drăgoi 

Dată în Reședința noastră episcopală din 
Stockholm, la Praznicul Învierii Domnului, în anul 
mântuirii 2017.
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In the icon, the Church sees not one of the sides of 
Orthodox teaching, but the expression of Orthodoxy 
as a whole, of Orthodoxy as it is. Therefore the holy 
image, the icon, can not be understood or explained 
outside the Church and its life. The icon, a sacred 
image, is one of the forms of the Church Tradition, 
in coherence with both the Written and the Oral 
Tradition. The veneration of the icons, of our Lord 
Jesus Christ, of the Mother of God, of angels and 
saints is a dogma of Christian faith, formulated at 
the 7th Ecumenical Council (787); it derives from the 
fundamental dogma of the Church: the testimony 
that God has become man (John 1:14). His image (the 
icon of the Word - Christ) is a statement of His true, 
real, and not imagined, or illusory. That is why it is 
often called “theology in image”.
Worship in “spirit and truth” (John 4:23) does not 
exclude the icon, but, on the contrary, it demands it, 

Ce putem spune despre  
icoana noastră ortodoxă  
românească?
What Can We Say About  
Our Romanian Orthodox Icon?

† Pimen
Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuților

† Pimen
Archbishop of Suceava and Rădăuţi

În icoană, Biserica vede nu una din laturile învăţăturii 
ortodoxe, ci expresia Ortodoxiei în ansamblul ei, a 
Ortodoxiei aşa cum este ea. Nu se poate deci nici 
înţelege, nici explica imaginea sfântă, icoana, în 
afara Bisericii şi a vieţii ei. Icoana, imagine sacră, 
este una din formele Tradiţiei Bisericii, deopotrivă 
cu Tradiţia scrisă şi Tradiţia orală. Cinstirea icoanelor, 
a Domnului nostru lisus Hristos, a Maicii Domnului, 
a îngerilor şi a sfinţilor este o dogmă a credinţei 
creştine, formulată la Sinodul al VII-lea ecumenic 
(787); ea decurge din dogma fundamentală a 
Bisericii: mărturisirea că Dumnezeu S-a făcut om 
(Ioan 1, 14). Chipul Acestuia (icoana Cuvântului – 
Hristos) este o mărturie a întrupării Sale adevărate, 
reale şi nu închipuite, iluzorii. Tocmai pentru aceasta 
este numită adesea „teologie în imagine”. 
Închinarea în „duh şi adevar” (Ioan 4, 23) nu exclu-
de icoana, ci dimpotrivă, o cere, dacă este pictată 



44   numărul 9-10/2016-2017

if the icon is painted according to the teaching of the 
Orthodox Church. Looking at an icon in which every-
thing is dematerialized, but not unreal, real, but not 
according to realism, a world, a face upgraded by the 
grace of embodiment, we see through as if through 
a window the power and glory of God Who dwells in 
the renewed image of man and the world in the icon. 
Worship in spirit and truth does not exclude the matter 
organized in the icon, iconic or iconographic. “Is not 
matter the ink and the most Holy Book of the Gospels? 
Is not the Body and Blood of our Lord matter?“, asks 
Saint John Damascene (St. John the Damascus). Matter 
is therefore not contrary to our worship in spirit and in 
truth. Even in the Old Testament, in which God forbids 
the making of idols, of carved figures, different types 
of matter is processed (gold, silver, brass, different 
yarns and cloths) for use in worship. The iconographic 
material used both in the Old and New Testaments has 
acquired artistic forms of immortal value and beauty, 
testimonies of the world’s civilization, valuable contri-
butions to the world’s treasury of culture.
Icons, things made by human hands, even those that 
are dressed in precious metal (silver), usually late and 
alien to the iconographic tradition, because metal can 
not express so well the state of the renewed man as 

dupa învăţătura Bisericii Ortodoxe. Privind o icoana 
în care totul este dematerializat, dar nu derealizat, 
real, dar nu realist, o lume, un chip înnoit prin Harul 
întruparii, privim ca printr-o fereastră puterea şi 
slava lui Dumnezeu Care sălăşluieste în chipul înnoit 
al omului şi al lumii din icoană. Închinarea în duh şi 
în adevar nu exclude materia organizată în icoană, 
iconic sau iconografic. „Nu este materie cerneala şi 
preasfânta carte a Evangheliilor? Nu este materie 
Trupul şi Sângele Domnului nostru?”, se întreabă 
Sfântul Ioan Damaschin (Sfântul loan Damaschinul). 
Materia nu este deci potrivnică închinării noastre 
în duh şi în adevăr. Chiar în Vechiul Testament, în 
care Dumnezeu interzicea facerea idolilor, a chipu-
rilor cioplite, sunt prelucrate (aurul, argintul, arama, 
diferite fire şi stofe) pentru a fi folosite la cult. Mate-
ria folosită iconografic, atât în Vechiul cât şi în Noul 
Testament, a căpătat forme artistice de o valoare şi 
frumuseţe nepieritoare, mărturii ale civilizaţiei lumii, 
contribuţii valoroase în tezaurul de cultură al lumii. 
Icoanele, lucruri făcute de mâini omeneşti, chiar 
cele care sunt îmbrăcate în metal preţios (argint), 
obicei târziu şi străin tradiţiei iconografice, pentru 
că materia metalului nu poate să exprime atât de 
bine starea omului înnoit cum poate să o arate 

Sfinţi Ierarhi, 
fresca 

exterioară 
a bisericii 

Mănăstirii 
Suceviţa | 

Holy  
Hierarchs, 

exterior 
fresco of the 
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Monastery  
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colors do, can not be considered idols because they 
are not identical by nature, but only by the likeness of 
the ones they represent. “The idols of the Gentiles are 
silver and gold, the works of men’s hands. They have 
a mouth, but they speak not: they have eyes, but they 
see not. They have ears, but they hear not: neither is 
there any breath in their mouths. Let them that make 
them be like to them: and every one that trusteth in 
them” (Psalm 134:15-18). The very identity of the yarn 
attributed to idols considered to be people who see, 
speak and hear, makes these things of the human 
hands idols. To this Saint Apostle Paul would draw the 
attention to the ones in the Areopagus: “We must not 
assume that the Godhead is like gold or silver or stone 
carved by man’s craftsmanship and skill” (Acts 17:29).
We can pray, in case of great need without icons 
and outside of the church, but in our prayers in 
front of this window opened to heaven, which is the 
icon. Finding ourselves in front of the icon we see,  
understand and fully share the deifyng grace that 
renewed the image and the world of the icon. It is a  
two-millennial experience with roots in the very crea-
tion of man and in the Person of the One who is “the 
image of the unseen God” (Colossians 1:15).
What can we say about our Romanian Orthodox 
icon? As we know, Orthodoxy cultivated and contin-
ues to cultivate a national specificity, which we also 
find in the icon. There is no place or space to record 
to a greater extent, as it is worth saying, but we will 
only say a few words. Our icon is characterized by a 
peculiar measure between human and spiritual in the 
appearance of the human form: it is a measure that 
takes into account the Chalcedonian formula: without 
change and without mixing, that is, humanity is not 
swallowed by the spiritual as in some old Byzantine 
frescoes, nor the other way arround, as in the reli-
gious art of the Renaissance. There are graceful faces 
that cover a deep spiritual experience enveloped 
by a humility that was permanently experienced by 
Saint Paul the Apostle (1 Timothy 1:15). The spirit of 
the communion of the holy persons with the nature 
of the icon, and especially with the viewer or the 
worshiper, is easily perceived even to those outside 
Orthodoxy. In order to truly penetrate the spirit of 
the icon, we must follow the path that the practice 
of the Church has gone through to this day, and the 
Western should be placed in the religious and liturgi-
cal universe in which the icon is situated.

culoarea, nu pot fi socotite idoli pentru că ele nu 
sunt identice prin fire, ci prin asemănare cu cele pe 
care ele le înfăţişează. „Idolii pagânilor sunt aur şi 
argint, lucruri ale mâinilor omenesti; gură au şi nu 
vor grăi, ochi au şi nu vor vedea… asemenea lor să 
fie cei ce-i fac pe ei şi se încred în ei” (Psalmi 134, 
15-18). Tocmai identitatea de fire ce era atribuită 
idolilor socotiţi persoane care văd, vorbesc şi aud, 
face ca aceste lucruri ale mâinilor omenesti să fie 
idoli. Spre aceasta voia să atragă atenţia Sfântul 
Apostol Pavel celor din Areopag: „Nu trebuie să 
socotim că Dumnezeirea este asemenea aurului 
sau argintului sau pietrei cioplite de meştesugul şi 
iscusinţa omului” (Fapte 17, 29). 
Putem să ne rugăm, la caz de mare nevoie şi fără 
icoane şi în afară de biserică, dar în rugăciunile 
noastre în faţa acestei ferestre deschise către cer, 
care este icoana, vedem, înţelegem, ne împărtăşim 
din plin de harul îndumnezeitor care a înnoit chipul 
şi lumea din icoană în faţa căreia ne aflăm. Este 
o experienţă de două ori milenară, cu rădăcini în 
însuşi faptul creării omului şi în Persoana celui Care 
este „Chipul (icoana) lui Dumnezeu celui nevăzut” 
(Coloseni 1, 15). 
Ce putem spune despre icoana noastră ortodoxă 
românească? După cum ştim, Ortodoxia a cultivat 
şi cultivă şi un specific naţional, pe care îl găsim şi în 
icoana. Nu este locul şi nici spaţiul pentru a consem-
na într-o măsura mai mare, aşa cum merita să se 
spună, ci vom spune doar câteva cuvinte. Icoana 
noastră se caracterizează printr-o măsură cumpă-
nită între omenesc şi duhovnicesc în înfăţisarea 
chipului omenesc: este o măsură care ţine seama 
de formula calcedoniană: fără schimbare şi fără 
amestecare, adică omenescul nu este înghiţit de 
duhovnicesc ca în unele vechi fresce bizantine, dar 
nici invers, ca în arta religioasă a Renaşterii. Sunt 
chipuri pline de bunăcuviinţă care acoperă o adân-
că trăire duhovnicească învăluită de o smerenie de 
care era stăpânit permanent Sfântul Apostol Pavel 
(I Timotei 1,15). Duhul comuniunii persoanelor sfin-
te cu natura din icoană şi mai ales cu privitorul sau 
închinătorul se lasă lesne de perceput chiar şi celor 
din afara Ortodoxiei. Pentru a pătrunde cu adevă-
rat în duhul icoanei trebuie să urmăm drumul pe 
care l-a străbătut practica Bisericii până astăzi, şi 
occidentalul trebuie să se situeze în universul reli-
gios şi liturgic în care se situează icoana. 
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Cinstirea memoriei martirilor  
și mărturisitorilor Ortodoxiei  
din perioada comunismului 
The Honoring of the Memory of the Martyrs 
and Confessors of Orthodoxy During Communism

Honoring the memory of the martyrs and confessors 
of Orthodoxy is a long-lasting process that has its 
origins in the communist era and which, in the post-
communist decades has gained new overtones and 
reached new levels of public expression.
Few people are aware that the veneration of the 
martyrs of the Communist prisons did not begin 
after 1989, when the fall of the regime allowed the 
free communication of testimonies from the Roma-
nian concentration camps, but rather it began even 
during the persecution. The consciousness of martyr-
dom and of holiness in confession has its roots in the 
Communist prisons.
In these prisons, the exposure to physical and mental 
torture, as well as the possibility of witnessing the 
sacrificial examples of confession and martyrdom of 
those around, constituted the elements that led to 
the birth of this new awareness of martyrdom. The 

Cinstirea memoriei martirilor şi mărturisitorilor 
Ortodoxiei este un proces de durată, care îşi are 
originile încă din perioada comunistă, pentru a 
căpăta noi valenţe şi a ajunge la noi niveluri de 
exprimare publică în deceniile post-comuniste. 
Puţini conştientizează faptul că cinstirea marti-
rilor din închisorile comuniste nu a debutat după 
1989, când căderea regimului a permis manifesta-
rea liberă a mărturiilor din spaţiul concentraţionar 
românesc, ci îşi are începutul chiar din timpul 
persecuţiilor. Originea conştiinţei martirice şi a 
sfinţeniei mărturisitoare se află chiar la locul faptei: 
temniţele comuniste.
În temniţele comuniste, expunerea la torturi fizi-
ce şi morale, dar, de asemenea, posibilitatea de a 
fi martor la pildele de jertfă şi de mărturisire, de 
martiriu ale celor din jur, au fost elementele care 
au dus la naşterea acestei noi conştiinţe martirice. 
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very phrase “Saints of the Prisons” that circulates 
intensely today, originated in those circumstances, 
as Father Nicolae Steinhardt states in his “Journal of 
Joy”, himself one of the most honoured among the 
confessors. Other memoirs, such as, for example, 
Ioan Ianolide’s memories, clearly show that those 
who lived around Valeriu Gafencu were referring to 
him as a saint during his lifetime. And these are just a 
few of the best known examples. 
It is worth pointing out a subtle distinction: even 
before the communist persecution there existed a cult 
of sacrifice, of self-sacrifice, especially for the nation’s 
sake, whose origins date from the interwar period. 
However, the new consciousness of martyrdom that 
I am referring to is something else. It is much more 
than a cult of self-sacrifice. Valeriu Gafencu and those 
around him confessed that idealism, no matter how 
noble it may seem, is altogether different than holi-
ness and sacrifice in spirit and truth. A consciousness 
of martyrdom is present where the one subjected to 
persecution has the revelation of Christ, as the holy 
proto-martyr Stephen the Archdeacon had, for exam-
ple. Without this revelation, we can talk about acts of 
heroism, but not about the holiness of martyrdom. 
And the fruits of this encounter with Christ through 
persecution are also visible through the power given 
from above to forgive and love one’s enemies.
After the fall of the communist regime and its censor-
ship, the memoirs of the Romanian Gulag could 
be publicly disclosed without any hinderance. The  
history of the repression was revealed, the persecu-
tions made known, the terror mechanisms unveiled. 
At the same time, the examples of resistance and 
martyrdom were also made known, exceeding the 
restricted circle of those directly involved and thus 
gaining resonance in the public space. 
Without being able to enter into all the details of such a 
process that was not at all easy or immediate, especially  
in the early years after 1989, we note that, in a first 
phase, the recovery of the memory of the struggles and 
tribulations of the communist prisons was a cultural  
phenomenon par excellence, associated mostly with 
the academic and civic spheres. We have witnessed, 
gradually and not without interrruptions, the reha-
bilitation of some of the most important personalities 
that were banned during communism, whose writings 
were republished or published posthumously. On the 
other hand, we have seen an institutionalization of the 

Însăşi sintagma care circulă intens astăzi, de „Sfinţii 
Închisorilor”, îşi are originea în acele împrejurări, 
după cum o atestă părintele Nicolae Steinhardt 
în Jurnalul fericirii, el însuşi unul dintre cei cinstiţi 
printre mărturisitori. Alte documente memorialis-
tice, cum ar fi, de pildă, evocările lui Ioan Ianoli-
de, arată în mod clar că cei care s-au aflat alături 
de Valeriu Gafencu se raportau la acesta ca la un 
sfânt încă în timpul vieţii sale. Iar acestea sunt doar 
exemplele cele mai cunoscute.  
Se cuvine să facem o distincţie şi o nuanţare: un cult 
al jertfirii, al sacrificiului, mai ales pentru neam, exis-
ta încă înainte de declanşarea persecuţiilor în perioa-
da comunistă, avându-şi originile încă din perioada 
interbelică. Conştiinţa neomartirică la care fac refe-
rire este, însă, altceva. Este mult mai mult decât un 
cult al jertfirii, al sacrificiului. Valeriu Gafencu şi cei 
dimpreună cu el mărturiseau că idealismul, oricât de 
nobil ar părea, este cu totul altceva decât sfinţenia, 
jertfa în duh şi în adevăr. O conştiinţă martirică exis-
tă acolo unde cel supus persecuţiei are revelaţia lui 
Hristos, precum cel dintâi dintre mucenici, Sfântul 
Arhidiacon Ștefan. Fără această revelaţie, putem 
vorbi despre eroism, dar nu şi despre sfinţenie 
martirică. Iar roadele acestei întâlniri cu Hristos prin 
persecuţie sunt vizibile şi prin puterea dată de sus 
de a ierta şi iubi vrăjmaşii.
După căderea regimului comunist şi a cenzurii, lite-
ratura memorialistică a Gulagului românesc a putut 
să iasă la suprafaţă nestânjenită. Trecutul represi-
unii a fost expus, persecuţiile au fost făcute cunos-
cute, mecanismele terorii devoalate. De asemenea, 
au fost făcute cunoscute şi exemplele de rezistenţă 
şi de martiraj, exemple care, de această dată, au 
depăşit cercul restrâns al celor direct implicaţi, 
pentru a căpăta rezonanţă în spaţiul public.
Fără a putea intra în toate detaliile unui asemenea 
proces, care nu a fost deloc lin sau imediat, mai 
ales în primii ani de după 1989, remarcăm faptul 
că, într-o primă fază, recuperarea memoriei luptei 
şi tribulaţiilor celor din închisorile comuniste a 
fost un fenomen prin excelenţă cultural, ţinând cu 
precădere de sfera academică şi civică. Am asistat, 
treptat şi nu fără sincope, pe de o parte, la recu-
perarea unor personalităţi de anvergură cultura-
lă puse la index în comunism, ale căror scrieri au 
fost republicate sau publicate postum şi, pe de altă 
parte, la instituţionalizarea memoriei represiunii 
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memory of the communist repression and, implicitly, 
of the memory of those who were martyred, the most 
famous results of such a process being the establish-
ment of state institutions, museums such as the Sighet 
Memorial and a monastery in Aiud, where so many 
Orthodox Christians were martyred.
In parallel with this phenomenon of cultural recovery 
and institutionalization, the popular veneration of 
the martyrs and confessors in prisons grew, though 
at a slower pace. This has been possible, on the one 
hand, by the inclusion of concentration memorialistic 
literature among the shelves of religous bookstores. 
One example is provided by the Diaconeşti Monastery, 
which published documents about Valeriu Gafencu, 
Ioan Ianolide, Father Gheorghe Dumitreasa Calciu, and 
others. There are other monastic centers that have 
recovered and maintained the memory of those in 
the prisons, which determined the integration of this 
act of remembrance in the sphere of worship, through 
services of commemoration, prayers and hymns of the 
communities. So this web of circumstances has fueled 
the formation of a general feeling of devotion towards 
the “Saints of Prisons”, this cult being developed  

comuniste şi, implicit, a memoriei celor care au fost 
martirizaţi, rezultatele cele mai cunoscute ale unui 
asemenea proces fiind înfiinţarea unor instituţii de 
stat, a unor muzee precum Memorialul de la Sighet 
dar şi a unei mănăstiri, la Aiud, acolo unde au fost 
martirizaţi atâţia dreptmăritori creştini.
În paralel cu acest fenomen de recuperare cultu-
rală şi instituţionalizare, s-a înfiripat, într-un ritm 
paralel, dar mai lent, evlavia populară faţă de 
martirii şi mărturisitorii din închisori. Acest lucru a 
fost posibil, pe de o parte, prin intrarea în circuitul 
cărţii religioase a memorialisticii concentraţionare. 
Unul din exemple este chiar cel al Mănăstirii 
Diaconeşti, care a editat documente despre Vale-
riu Gafencu, Ioan Ianolide, Părintele Gheorghe 
Dumitreasa Calciu, precum şi altele. Sunt şi alte 
centre monahale care au recuperat şi au întreţinut 
memoria celor din închisori. Aceasta a determinat 
circumscrierea acestui act de rememorare în sfera 
cultului, prin slujbe de parastas, rugăciuni şi cântări 
ale comunităţilor. Aşadar, tot acest complex de 
împrejurări a alimentat formarea unei evlavii popu-
lare faţă de „Sfinţii Închisorilor”, dezvoltat, acest 
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especially in the last few years on a background of reli-
gious revigoration and the turning back towards the 
significant landmarks from the recent past, in order 
to counteract the increasingly distressing present and 
future atmosphere.
The Holy Synod of the Romanian Orthodox Church 
has not been indifferent to such developments. An 
important moment is the publication by the official 
publishing house of the Romanian Orthodox Church  
of a volume dedicated to the martyrs of the Commu-
nist prisons: Martyrs for Christ in Romania during the 
Communist regime (2007, reprinted in 2017). At the 
level of worship, special supplications were included in 
the text of the Divine Liturgy, for the commemoration 
of those “fallen on battlefields, in camps, deportations 
and prisons”, a special service for the commemora-
tion of the departed heros was composed, the day of 
rememberance for the National Heroes was moved 
on the Feast of the Ascension, and March 9th, which 
was declared by the Parliament as the Day of the Anti-
communist Political Prisoners, began to be liturgically 
observed. The most important event is, of course, the 
decision taken by the Holy Synod to dedicate the year 
2017 to the memory of Patriarch Justinian and to all 
those who defended the Orthodox faith throughout the 
Romanian Patriarchate during the communist regime.
We note that the process of honoring the memory of 
recent martyrs happened in an organic, bottom-up 
manner which has stemmed from realities that could 
not be overlooked, imposed by the indisputable power 
of the testimonies of survivors, the lives of those 
martyred in prisons, and through popular veneration, 
as many people are now honouring these martyrs in 
prayer. The process of institutionalizing this particular 
type of memory of martyrdom was more difficult and 
not without troubles. 
Why is the memory of the Church so essential to 
the collective memory of the recent past and of the 
examples it carries? It is necessary to clarify a working 
definition: by “memory of the Church” we understand 
the “mind of the Church” expressing itself in relation 
to the acts of martyrdom from the past and espe-
cially from the recent past. The mind of the Church is 
the shared understanding of its members, an under-
standing enlightened by the Holy Spirit, based on the 
Holy Tradition, expressed liturgically, experienced on a 
personal and collective level. This mind of the Church 
is not restricted to popular piety. Although popular 

cult, mai ales în anii din urmă, inclusiv pe un fond 
de renaştere religioasă şi de reîntoarcere la repe-
re semnificative din trecutul recent, în faţa unui 
prezent şi viitor tot mai angoasante.
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române nu a rămas indi-
ferent faţă de aceste evoluţii. Un moment impor-
tant îl constituie publicarea, în editura oficială a 
Bisericii Ortodoxe Române, a unui volum dedicat 
martirilor din temniţele comuniste: Martiri pentru 
Hristos, din România, în perioada regimului comu-
nist (2007, reed. 2017). La nivel de cult, s-au integrat 
în cereri speciale în cadrul Sfintei Liturghii, pentru 
pomenirea celor „căzuţi pe câmpurile de luptă, 
în lagăre, în deportări şi în închisori”, s-a elaborat 
o slujbă specială a parastasului pentru eroi, s-a 
decis serbarea Zilei Eroilor Neamului de praznicul 
Înălţării şi s-a comemorat liturgic ziua de 9 martie, 
declarată de Parlament Ziua Deţinuţilor Politici 
Anticomunişti.  Cel mai însemnat eveniment este, 
desigur, decizia luată de Sfântul Sinod de a declara 
anul 2017 Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi 
al apărătorilor Ortodoxiei în timpului comunismu-
lui în Patriarhia Română.
Constatăm că cinstirea memoriei martirilor din 
zilele noastre este un proces organic, care a cres-
cut de jos în sus, din realităţi care nu pot fi trecu-
te cu vederea, impunându-se prin puterea incon-
testabilă a mărturiilor supravieţuitorilor şi a vieţii 
celor martirizaţi în închisori, precum şi prin evlavia 
poporului, care se roagă şi la aceşti martiri. Proce-
sul de instituţionalizare a acestui tip particular de 
memorie a martirajului a decurs mai greu şi nu  
fără dificultăţi.
De ce anume memoria Bisericii este esenţială 
pentru memoria colectivă a trecutului recent şi a 
exemplelor pe care acesta le poartă. Este nece-
sară o definiţie de lucru: prin memoria Bisericii 
înţelegem „cugetul Bisericii” în privinţa actelor de 
martiraj dintotdeauna şi, în speţă, din zilele noas-
tre. Cugetul Bisericii este înţelegerea împărtăşită 
de mădularele acesteia, o înţelegere luminată de 
Duhul Sfânt, întemeiată în Sfânta Tradiţie, expri-
mată liturgic, experiată la nivel personal şi comuni-
tar. Acest cuget al Bisericii este rezumat la evlavia 
populară. Deşi evlavia populară este o dimensiune 
a sa, cugetul Bisericii nu este epuizat de existenţa 
acesteia. În cugetul Bisericii avem, laolaltă, dimen-
siunea sacerdotală şi cea comunitară, dimensiunea  
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piety is a dimension of it, the mind of the Church is not 
exhausted by its existence. In the mind of the Church 
we meet, together, the sacerdotal and the community 
dimensions, the clerical, the monastic and the secular 
dimensions. So the memory of the Church is a whole. 
It is only this whole, which unites love with the truth, 
understanding with deed, recognition with reconcilia-
tion, honoring with discernment, that establishes and 
consecrates the memory of the prisoners.
The memory of the Church influences the collective 
memory in a beneficial way, having a therapeutic and 
pedagogical effect on it. The memory of the Church 
helps to develop an understanding of the meaning 
of recent or more distant history, helps to establish 
standards of moral and virtue, examples to follow, 
gives to all members of the society the criteria of good, 
truth, morality, ethics. The memory of the Church is a 
judgment on our past and present times, enlightened 
by the Holy Spirit, a judgment through which we may 
also see the future of this world. 
Regarding the honouring of the martyrs from the 
communist prisons, all these virtues pertaining to the 
memory of the Church demonstrate their valuable 
potential in relation to the collective memory. This 
is because in the case of communism the collective 
memory is a traumatic and traumatizing memory, it is 
about persecution, terror, indexation and censorship, 
and even the denial of the right to be remembered 
and commemorated (something which, unfortu-
nately, is also manifested nowadays). Also, the collec-
tive memory is split between those who have been 
victims of repression, their descendants, those who 
identify with them on the one hand, and on the other 
hand, those who have initiated, led and replicated the 
repression together with their descendants, including 
descendants in the spirit. In addition, there are diver-
gent memories in relation to what is worth cherishing 
about the prisoners’ sacrifice. 
Therefore the memory of the Church can heal 
and reconcile the collective memory. Through the 
work of the Holy Spirit, the divisions and the collec-
tive traumas are healed in the wholeness of the 
memory of the Church, which recovers the sacrifice 
of the prisoners in its spiritual dimension, emanat-
ing, liturgically, the power to reconcile a nation, 
a society with its own past; to reconcile, where 
there is repentance, the victim and the aggressor, 
according to proper judgment, and where there 

clericală, monahală şi laică. Aşadar, memoria 
Bisericii este un întreg. Abia acest întreg, care 
uneşte iubirea cu adevărul, înţelegerea cu fapta, 
recunoaşterea cu reconcilierea, cinstirea cu discer-
nământul, este cel care consfinţeşte, consacră 
memoria celor din închisori.
Memoria Bisericii se răsfrânge asupra memoriei 
colective într-un mod binefăcător, având asupra 
acesteia un efect terapeutic şi, totodată, pedago-
gic. Memoria Bisericii ajută la înţelegerea sensului 
istoriei recente sau mai îndepărtate, ajută la fixa-
rea reperelor morale, virtuoase, a exemplelor de 
urmat, conferă tuturor membrilor societăţii crite-
riile binelui, adevărului, moralei, eticii. Memoria 
Bisericii este o judecată luminată de Duhul Sfânt 
asupra unei lumi, trecute şi prezente, judecată 
prin care întrezărim, de asemenea, viitorul lumii 
în care ne aflăm.
Aplicată la cinstirea martirilor din închisori-
le comuniste, toate aceste virtuţi conţinute în 
memoria Bisericii îşi dovedesc cu atât mai mult 
potenţialul binefăcător pe care-l pot avea asupra 
memoriei colective. Pentru că memoria colectivă, 
în cazul comunismului, este o memorie traumati-
că şi traumatizată, fiind vorba despre persecuţii, 
teroare, indexare şi cenzurare, ba chiar şi negarea 
dreptului la a fi amintit şi comemorat (lucru care, 
din nefericire, se manifestă şi în zilele noastre). 
De asemenea, memoria colectivă este scindată, 
între cei care au fost victimele represiunii, urmaşii 
lor, cei care se identifică cu aceştia, şi cei care au 
iniţiat, condus şi reprodus represiunea şi urmaşii 
lor, inclusiv cei în duh. În plus, există memorii 
divergente cu privire la ce merită preţuit cu privi-
re la jertfa celor din închisori.
Aşadar, memoria Bisericii poate vindeca şi reconci-
lia memoria colectivă. Prin lucrarea Duhului Sfânt, 
scindarea şi trauma colective se vindecă în memo-
ria întreagă a Bisericii, care recuperează jertfa celor 
din închisori în dimensiunea sa duhovnicească, 
izvorând, liturgic, puterea de a împăca o naţiune, o 
societate, cu trecutul său, de a împăca, acolo unde 
există pocăinţă, victima şi agresorul, după cuveni-
ta judecată. Iar acolo unde nu există pocăinţă, de 
a mustra şi chema la pocăinţă pe cei vinovaţi de 
asuprirea nedreaptă a semenului lor. Numai Bise-
rica poate avea acest efect binecuvântat asupra 
memoriei colective, care nu poate depăşi trauma 
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is no repentance, to rebuke and call to repent-
ance those guilty of the unjust oppression of their 
fellow men. Only the Church can have this blessed  
effect on the collective memory, which can not over-
come the trauma only through “anticommunist” 
ideological positions, however historically founded 
they may be.
The memory of the Church gives meaning and iden-
tity. One of the greatest causes of suffering is the 
apparent absurdity of suffering itself. Through an 
existential, transfigured and prophetic reading of the 
times, the Church gives meaning to history for those 
who live it as a trauma. Also, through its connection 
with the past and the present, the Church shows 
that there is a continuity and reiteration of the acts 
of confession, integrating the new martyrs among 
the ranks of established martyrs. Canonization or 
the inclusion in the “calendar” has not only a strictly 
commemorative significance, but it provides for our 
world a completion of the vision of the world of saints 
of the Kingdom of Heaven for us who dwell within the 
kingdoms of this age. Moreover, we know that these 
new martyrs, who are waiting for us in the Kingdom 
of God, will be, on the one hand, those who pray for 
us before the Savior Christ, but also those who will 
be our standards after which we will be judged at the 
end of the world. By the fact that these men of our 
nation complete the order of the saints, the memory 
of the Church also gives us that community identity 
that we share both here and in the life of the age to 
come when, in the Kingdom of Heaven, “the glory 
and honor of the Gentiles” will be brought before 
God (Revelation 21:26). For what more honorable gift 
can we, as a nation, bring to Christ than these sacri-
fices of the new martyrs? 
The memory of the Church enlivens and illuminates 
the present and the future by remembering the sacri-
fices of the past. Any nation, any community relies 
on its founding moments and its founding parents. 
This applies also to the ecclesiastical community ‒ 
the ones gathered in the name of the Lord according 
to our Savior’s commandment: “do this in remem-
brance of Me” (Luke 22:19). By remembering people 
and examples of martyrdom, the memory of the 
Church re-establishes the community by connect-
ing it, through the honoring of the recent martyrs, to 
sources of grace and truth. This is both a necessity 
and a natural consequence of an organic process of 

doar prin poziţionări ideologice „anticomuniste”, 
oricât de justificate istoric sunt acestea.
Memoria Bisericii conferă sens şi identitate. Una 
dintre cele mai mari pricini de suferinţă este aparen-
ta absurditate a acesteia. Prin lectura existenţială 
şi transfigurată, profetică, a vremii, Biserica redă 
sensul istoriei celor care o trăiesc ca o traumă. De 
asemenea, prin conexiunea pe care o face cu trecu-
tul şi prezentul, Biserica arată că există o continui-
tate şi o repetare a mărturisirii, integrând în ceata 
mucenicilor dintotdeauna noii martiri. Canoni-
zarea sau includerea în „calendar” nu are doar o 
semnificaţie strict praznicală, ci întregirea viziunii 
lumii sfinţilor, a Împărăţiei Cerurilor, pentru lumea 
de aici, din împărăţiile acestui veac. Mai mult decât 
atât, ştim că aceşti noi martiri, care ne aşteaptă 
în Împărăţia lui Dumnezeu, vor fi, pe de o parte, 
cei care se roagă pentru noi înaintea Mântuitoru-
lui Hristos, dar şi cei care ne vor fi etaloane după 
care vom fi judecaţi la sfârşitul lumii. Prin faptul că 
aceşti sfinţi completează rândul sfinţilor din acelaşi 
neam, memoria Bisericii ne dă şi acea identitate 
comunitară pe care o împărtăşim atât aici, cât şi 
în viaţa veacului ce va să vie, când, în Împărăţia 
Cerurilor vor fi aduse „slava şi cinstea neamurilor” 
(Apocalipsa 21, 26). Căci ce putem aduce noi, ca 
neam, mai de cinste în faţa lui Hristos, decât aceste 
pilde de jertfă ale noilor martiri?
Memoria Bisericii însufleţeşte şi luminează prezen-
tul şi viitorul prin re-memorarea jertfelor din trecut. 
Orice naţiune, orice comunitate subzistă prin 
momentele sale fondatoare şi părinţii săi fonda-
tori. Cu atât mai mult eclesia, cei adunaţi în numele 
Domnului, care se întemeiază pe porunca Mântui-
torului: „aceasta să faceţi spre pomenirea Mea”  
(Luca 22, 19). Prin re-memorarea persoanelor şi 
pildelor martirice, memoria Bisericii reîntemeiază 
comunitatea, conectând-o, prin cinstirea martirilor 
din zilele noastre, la izvoare de har şi adevăr.
Este atât o necesitate cât şi o consecinţă firească 
a unui proces organic al cinstirii memoriei marti-
rilor. Cu toate că există controverse legate de 
trecutul dinaintea experienţei carcerale a unora 
din cei cunoscuţi sub sintagma de „Sfinţii închiso-
rilor”, cinstirea, ca martir, a cuiva, nu are în vede-
re atât cum şi-a început acela viaţa, cât, mai ales, 
cum şi-a sfârşit-o. Iar martirii, prin mărturisirea 
lor şi prin jertfa lor s-au învrednicit a primi Botezul 
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honoring the memory of martyrs. Although there are 
certain controversies in relation to the past prior to 
the experience of prison for some of those known as 
“Saints of the Prisons”, the honoring of someone as 
a martyr is not about how their life began, but how 
it ended. The martyrs, through their confession and 
sacrifice, were privileged to receive the Baptism of 
the blood, atoning and becoming worthy to receive 
the crown of martyrdom. To sacrifice yourself for 
the sake of your fellow men, when you are in harsh 
suffering, to offer your food, when you are system-
atically deprived of food, to offer your medications, 
when your life is fading away due to illness, to forgive 
your torturers, and even more, to help them die in 
reconciliation with God, to die by asking “do not 
avenge us”, all these are acts of martyrdom that we 
ought to honor and to confess so that we will not be 
guilty before God and His saints that we put the light 
under the bushel.
We give glory to the Most Merciful God for 
everything, and we look forward to attending 
to the other spiritual manifestations of today, 
but above all, after the Eucharistic Liturgy, we 
will share in what the Fathers called ‘the broth-
er’s mystery’, starting with the short morning  
meal, where I tried to offer you a surprise gift by 
bringing honey from my home-region Tibleş, to 
sweeten ourselves. We have received the sweet 
grace of God in the Sacrament of the Eucharist, but 
we also sweeten ourselves with what we receive 
from the bees, which are a model for us, for gath-
ering nectar in this life for the afterlife. This is 
how St. Basil the Great teaches us to imitate the 
bees, by putting aside all poison and collecting 
only the nectar. So let us gather the spiritual 
nectar in this garden of the Mother of God here 
and everywhere, under the gentle protection of all  
confessors and martyrs of Orthodoxy. Amen.

sângelui, ispăşindu-se şi învrednicindu-se a primi 
cununa muceniciei. A te jertfi pentru semenul tău, 
când tu eşti în suferinţă atroce, a-ţi da porţia de 
mâncare, când eşti înfometat sistematic, a-ţi dărui 
medicamentele, când viaţa ţi se scurge din cauza 
bolii, a ierta pe torţionarii tăi şi, mai mult, a-i face 
să moară împăcaţi cu Dumnezeu, a muri cerând 
„să nu ne răzbunaţi”, toate acestea sunt fapte ale 
martirajului pe care suntem datori să le cinstim 
şi să le mărturisim pentru a nu ne face vinovaţi 
înaintea lui Dumnezeu şi a sfinţilor Săi pentru că 
am pus lumina sub obroc.
Dăm slavă Preamilostivului Dumnezeu pentru 
toate şi aşteptăm să participăm şi la celalte mani-
festări duhovniceşti ale zilei de astăzi, dar mai 
înainte de toate, după Liturghia euharistică, vom 
participa la Liturghia fratelui, începând cu mica 
agapă de dimineaţă, unde, am încercat să vă fac 
şi eu o surpriză, v-am adus de la Ţibleş, din zona 
mea natală, miere de albine ca să ne îndulcim. 
Ne-am îndulcit de dumnezeiescul har în Taina 
Liturghiei dar ne îndulcim şi de ceea ce ne oferă 
albinuţele, care ne sunt model în culegerea necta-
rului în viaţa de aici pentru viaţa de dincolo. Aşa 
ne învaţă Sfântul Vasile cel Mare să fim precum 
albinuţele, să lăsăm la o parte otrava şi să cule-
gem doar nectarul. Aşadar să culegem nectarul 
cel duhovnicesc în grădina Maicii Domnului de aici 
şi de pretutindeni sub ocrotirea blândă a tuturor 
mărturisitoriilor şi martirilor Ortodoxiei. Amin.
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The period of ministry of Patriarch Justinian was 
particularly fruitful for the Romanian Orthodox Church, 
not only for the sons of the Church in Romania, but also 
for those temporarily or definitively settled in foreign 
lands. During this period, under the care of Father 
Patriarch Justinian four parishes were founded on the 
territory of Federal Germany: in Offenbach am Main, 
Salzgitter, Hamburg and Munich, and two parishes in 
Sweden: in Stockholm and Göteborg.

Establishment of the Offenbach am Main Parish
Several families of Orthodox believers of Roma-
nian origin established in the cities of Offenbach 
and Frankfurt am Main, as well as other brothers of 
theirs, expressed their desire to establish an Ortho-
dox community. After several consultations with the 
priest Alexandru Tudor, who was attending studies in  
Heidelberg, on December 7, 1975, these believers in 

Archpriest Alexandru Nan
Munich, Germany

Protopop Alexandru Nan 
München, Germania

Patriarhul Justinian Marina și grija 
sa pentru românii din diasporă. 
Parohiile înființate în RF Germania  
şi în Suedia în perioada slujirii  
sale patriarhale
Patriarch Justinian Marina and His Care for Romanians 
Living in the Diaspora. Parishes Established in Germany 
and Sweden During his Patriarchal Ministry

Perioada slujirii Patriarhului Justinian a fost una deose-
bit de rodnică pentru Biserica Ortodoxă Română, nu 
doar pentru fiii Bisericii din România, ci şi pentru cei 
plecaţi vremelnic sau definitv pe meleaguri străine. În 
această perioadă, prin purtarea de grijă a Părintelui 
Patriarh Justinian, pe teritoriul Germaniei Federale au 
fost înfiinţate patru parohii: la Offenbach am Main, 
Salzgitter, Hamburg şi München, iar în Suedia două 
parohii: la Stockholm şi Göteborg. 

Înfiinţarea Parohiei din Offenbach am Main
Mai multe familii de credincioşi ortodocşi de origine 
română stabilite în oraşele Offenbach şi Frankfurt 
am Main, ca şi alţi fraţi de-ai lor, şi-au manifestat 
dorinţa de a înfiinţa o comunitate ortodoxă. După 
mai multe consfătuiri cu preotul Alexandru Tudor, 
care se afla la studii de specializare la Heidelberg, 
în ziua de 7 decembrie 1975, aceşti credincioşi din 
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Offenbach and Frankfurt formed the General Assem-
bly for the formation of the parish. After the elec-
tion of the Council and the Parish Committee, it was 
decided that the parish would operate in the town of 
Offenbach am Main. Taking into account the request of 
the Parish Council, the Romanian Patriarchate named 
Father Alexandru Tudor as parish priest starting with 
August 1, 1976. Having all the necessary things for 
the religious services and an active priest, the “Saint  
Nicholas” Parish gradually developed, counting in 1983, 
almost 300 families. Beyond the organized cultural 
activities, since its inception, the parish has published 
the “Christian Life” parish magazine, with a quarterly 
appearance. A library of the parish was arranged both 
at the church and at the parish house.

Establishment of the Salzgitter Parish
As in the case of the Offenbach parish, in the same 
year 1974, the Romanians settled in the land of  
Niedersachsen, in the northern part of the Federal 
Republic of Germany, expressed their desire to have in 
their midst a Romanian Orthodox priest to serve them 
in their native language. Following their request, the 
worthy of remembrance Patriarch Justinian approved 
the priest Vasile Florea to settle with his family in the 
city of Salzgitter, to provide religious assistance to the 

Offenbach şi Frankfurt s-au constituit în Aduna-
re generală pentru constituirea parohiei. După 
alegerea Consiliului şi Comitetului parohial, a fost 
luată hotărârea ca parohia să funcţioneze în oraşul 
Offenbach am Main. Ţinând seama de solicitarea 
Consiliului parohial, Patriarhia Română l-a numit 
paroh pe părintele Alexandru Tudor, începând cu 
data de 1 august 1976. Având toate cele necesa-
re slujirii şi un preot activ, Parohia „Sfântul Nico-
lae” s-a dezvoltat treptat, numărând în anul 1983, 
aproape 300 de familii. Dincolo de activităţile cultu-
rale organizate, încă de la începuturile sale, paro-
hia a publicat revista parohială „Viaţa creştină”, cu 
apariţie trimestrială. O bibliotecă a parohiei a fost 
amenajată atât la biserică, cât şi la casa parohială.

Înfiinţarea Parohiei din Salzgitter
La fel ca şi în cazul parohiei de la Offenbach, în acelaşi 
an 1974, românii stabiliţi în landul Niedersachsen, 
în partea de nord a Republicii Federale Germania, 
şi-au manifestat dorinţa de a avea în mijlocul lor un 
preot ortodox român care să le slujească în limba 
lor maternă. Urmare a solicitării lor, vrednicul de 
pomenire Patriarh Justinian a aprobat ca preotul 
Vasile Florea să se stabilească împreună cu fami-
lia în oraşul Salzgitter, urmând să asigure asistenţă  

Ierarhii, preoţii 
şi enoriaşii 
în Parohia 
Naşterea 

Domnului din 
Munchen, 

Germania | The 
hierarchs, the 

priests and the 
parishoners in 
the Nativity of 

the Lord Parish 
in Munich, 

Germany
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Romanians in the cities of Hannover, Braunschwaig, 
Hildesheim, Salzgitter and their surroundings. On 
March 21, 1976, after the celebration of the Holy Litur-
gy in the Saint Nicholas chapel, the Initiative Committee 
convened the Orthodox Romanian Orthodox Assem-
bly in Salzgitter and its surroundings, which decided to 
establish the Romanian Orthodox Parish dedicated to 
the “Resurrection of the Lord” for the Land of Nieder-
sachsen. Both the status of the parish and the minis-
try were sent to the Romanian Patriarchate through 
the Parisian Archbishopric. In this case also, Patriarch 
Justinian got involved, giving the parish liturgical vest-
ments, worship books and an iconostasis for the curch. 
The parish managed to build its own edifice. From the 
beginning, the parish has published, four times a year, 
the parish magazine “The Good Shepherd”.

Establishment of the Hamburg Parish
Like the other parishes established in the mid-70s, 
the “Holy Great Martyr Dimitrios” in Hamburg, also 
crystallized around a Romanian scholar, the priest 
Miron Dan, an assistant professor at the Theological  
Institute of Sibiu, who studied at Hamburg in 1975. 
Thus, on October 25, 1975, after the Divine Liturgy 
officiated by the priest Miron Dan in a church in 
the harbor-city, the Romanian Orthodox believers  
were constituted in the General Parish Assembly 
and decided to establish a Romanian Orthodox 
parish, wich would have as protector the Saint Great 
Martyr Dimitrios. At the proposal of the present 
priest, the Council and the Parochial Committee at 
that time submitted the report of the constitution of 
the parish to the worthy of remembrance Patriarch 
Justinian, asking for the entrance under the canonical  
protection of the Romanian Patriarchate. Ever since 
its inception, and more precisely since October 
1976, besides other cultural activities, the parish has 
edited a parish newsletter titled “The Hope”, whose 
mission to achieve unity of nation and language was 
highlighted since the first issue.

Establishment of the Munich Parish
The Orthodox Parish of Munich was officially estab-
lished in 1976, although the steps towards it began 
earlier. Priest Mircea Basarab, who arrived in Munich 
to complete his studies at the Evangelical Theology 
Faculty of Ludwig-Maximilian University in the Bavarian 
capital, served the first religios service on July 14, 1974, 

religioasă românilor din oraşele Hannover, Braun-
schweig, Hildesheim, Salzgitter şi împrejurimile aces-
tora. În data de 21 martie 1976, după oficierea Sfin-
tei Liturghii în capela Sfântul Nicolae, Comitetul de 
iniaţiativă a convocat Adunarea generală a românilor 
ortodocşi din Salzgitter şi împrejurimi, care a hotărât 
înfiinţarea parohiei ortodoxe române cu hramul „Învi-
erea Domnului” pentru landul Niedersachsen. Atât 
statutul parohiei, cât şi procesul verbal au fost trimise 
Patriarhiei Române, prin intermediul Arhiepiscopiei 
sufragane de la Paris. Și de această dată Patriarhul 
Justinian s-a implicat, dăruind parohiei veşminte, cărţi 
de cult şi o catapeteasmă pentru biserică. Parohia a 
reuşit să-şi contruiască un edificiu propriu. Tot de la 
începuturi, parohia a editat, de patru ori pe an, revista 
parohială „Păstorul cel Bun”.

Înfiinţarea Parohiei din Hamburg
Aidoma celorlalte parohii înfiinţate la mijlocul anilor 
70 şi parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din 
Hamburg s-a cristalizat tot în jurul unui bursier 
român, preotul Miron Dan, asistent la Institutul 
teologic din Sibiu, ajuns la studii la Hamburg în anul 
1975. Astfel, în data de 25 octombrie 1975, după 
Sfânta Liturghie oficiată de către preotul Miron 
Dan într-o biserică din oraşul-port, credincioşii 
ortodocşi români s-au constituit în Adunare gene-
rală parohială şi au hotărât înfiinţarea unei paro-
hii ortodoxe române, care să-l aibă ca ocrotitor pe 
Sfântul şi Marele Mucenic Dimitrie. La propunerea 
preotului prezent, consiliul şi comitetul parohial de 
atunci au înaintat procesul verbal de constituire 
a parohiei vrednicului de pomenire Patriarh Justi-
nian, cerând intrarea sub oblăduirea canonică a 
Patriarhiei Române. Încă de la începuturile ei, mai 
precis din octombrie 1976, pe lângă alte activităţi 
culturale, parohia a editat un buletin parohial 
intitulat „Nădejdea”, a cărui misiune de realizare 
a unităţii de neam şi limbă a fost evidenţiată din 
primul număr.

Înfiinţarea Parohiei din München 
Parohia ortodoxă de la München a fost înfiinţată 
oficial în anul 1976, deşi demersurile au început mai 
devreme. Preotul Mircea Basarab, sosit la München 
pentru a-şi desăvârşi studiile la Facultatea de Teolo-
gie Evanghelică a Universităţii Ludwig-Maximilian 
din capitala bavareză, a săvârşit prima slujbă pe 



58   numărul 9-10/2016-2017

in the old Catholic church in Munich. On May 26, 1975, 
a group of Romanian Orthodox believers in Munich 
sent a letter to the Patriarchate in Bucharest express-
ing their desire to establish a Romanian Orthodox  
parish in Munich. Following the natural course of 
constitution of an Eucharistic community, the statute  
of the parish was formed, the parish council was 
elected and the steps for the official recognition of the 
parish begun, for which the patron feast “Nativity of 
the Lord” was chosen. On January 27, 1976, the state 
authorities of Munich recognized the establishment 
of this parish. On February 26, 1976, the “Nativity of 
the Lord” parish entered officially under the homo-
phore of the Romanian Patriarchate, through address 
2154/1976 sent from Bucharest. The letter approving  
the establishment of the parish, coming from the 
Romanian Patriarchate, also contained the delega-
tion of Father Professor Mircea Basarab to give reli-
gious assistance to the Orthodox Romanians in the  
Bavarian capital. Ever since the beginning of the parish, 
in Munich, the parish magazine “Rebirth” appeared, 
under the direct guidance of Father Basarab. 

Establishment of the Stockholm Parish 
On November 1, 1971, following the steps of Prince 
Ștefan Cantacuzino and other Romanians in Stock-
holm, the Committee of Initiative for the Establishment 
of the Romanian Orthodox Parish “Holy Great Martyr 
George” in Stockholm, Sweden, was established, 
under the jurisdiction of the Romanian Patriarchate. 
This parish, lead by the priest Professor Alexandru I. 
Ciurea from the Theological Institute in Bucharest, was 
intended to provide religious assistance to all Romani-
ans in the Kingdom of Sweden. On November 5, 1971, 
the Committee of Action was established in Stock-
holm, with the blessing of Patriarch Justinian, and on 
November 15, 1971, the Parish Committee was estab-
lished. Subsidiaries of this parish were established in 
Jönköping and Västerås in Sweden as well as in Helsin-
ki, the capital of Finland. Father Ciurea carried out a 
very fruitful pastoral and cultural activity, so that he 
was decorated by the King of Sweden with the Order 
of the “Polar Star” 1st Grade, as a Knight, and by the 
Finnish Orthodox Church with the Order of the “Holy 
Lamb” as a Grade commander. In Stockholm, Father 
Alexandru I. Ciurea set up a Romanian library and the 
magazine “Candela”, whose appearance he managed 
for five years (1973-1978). 

data de 14 iulie 1974 în biserica vechilor catolici 
din München. Pe data de 26 mai 1975, un grup de 
credincioşi ortodocşi români din München a trimis o 
scrisoare Patriarhiei de la Bucureşti, exprimându-şi 
dorinţa de a înfiinţa o parohie ortodoxă română la 
München. Urmând cursul firesc de constituire a unei 
comunităţi euharistice, a fost alcătuit statutul paro-
hiei, a fost ales Consiliul parohial şi au fost începute 
demersurile pentru recunoaşterea oficială a parohi-
ei, pentru care a fost ales hramul „Naşterea Domnu-
lui”. La 27 ianuarie 1976, autorităţile de stat ale 
oraşului München au recunoscut înfiinţarea acestei 
parohii. La 26 februarie 1976, parohia „Naşterea 
Domnului” a intrat oficial sub omoforul Patriarhiei  
Române, prin adresa 2154 / 1976 trimisă de la 
Bucureşti. Scrisoarea de aprobare a înfiinţării paro-
hiei, sosită din partea Patriarhiei Române, conţinea 
şi delegarea părintelui profesor Mircea Basarab de a 
acorda asistenţă religioasă românilor ortodocşi din 
capitala bavareză. Încă de la începuturile parohiei, la 
München, a apărut revista parohială „Renaşterea”, 
sub directa îndrumare a părintelui Basarab. 

Înfiinţarea Parohiei din Stockholm 
La 1 noiembrie 1971, în urma demersurilor 
prinţului Ștefan Cantacuzino şi a altor români din 
Stockholm, s-a constituit Comitetul de iniţiati-
vă pentru înfiinţarea Parohiei Ortodoxe Române 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Stockholm, 
Suedia, sub jurisdicţia Patriarhiei Române. Respec-
tiva parohie, păstorită de preotul profesor Alexan-
dru I. Ciurea de la Institutul teologic din Bucureşti, 
urma să asigure asistenţă religioasă tuturor româ-
nilor din Regatul Suediei. La 5 noiembrie 1971, în 
oraşul Stockholm, cu binecuvântarea Patriarhului 
Justinian, s-a constituit Comitetul de acţiune, 
iar la 15 noiembrie 1971, s-a constituit Comite-
tul parohial. Pe parcurs au fost înfiinţate filii ale 
acestei parohii în oraşele Jönköping şi Västerås 
din Suedia, precum şi în Helsinki, capitala Finlan-
dei. Părintele Ciurea a desfăşurat o foarte rodnică 
activitate pe plan pastoral şi cultural, astfel încât a 
fost decorat de regele Suediei cu ordinul „Steaua 
Polară” clasa I, în grad de cavaler, iar de Biserica 
Ortodoxă Finlandeză cu ordinul „Mielul Sfânt” în 
grad de comandor. La Stockholm a înfiinţat o bibli-
otecă românească şi revista „Candela”, de apariţia 
căreia s-a îngrijit timp de cinci ani (1973-1978).
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Establishment of the Göteborg Parish 
On April 1, 1974, Father Alexandru Ciurea, the 
parish priest of the Stockholm community, set up 
in Göteborg the second parish in Sweden, dedicat-
ed to the “Descent of the Holy Spirit”. The parish, 
which originally numbered about 100 believers, 
was considered as part of the one in Stockholm. On 
March 28, 1976, the parish became distinct, and 
priest Sandu Ștefan was named parish priest by 

Înfiinţarea Parohiei din Göteborg 
La data de 1 aprilie 1974, părintele Alexandru 
Ciurea, parohul comunităţii din Stockholm, a înfi-
inţat la Göteborg, a doua parohie din Suedia, cu 
hramul „Pogorârea Sfântului Duh”. Parohia, care 
iniţial reunea un număr de aproximativ 100 de 
credincioşi, era considerată ca şi parte a celei 
din Stockholm. La data de 28 martie 1976, paro-
hia devine distinctă, iar în slujirea de paroh a fost 

Patriarhul României Justinian Marina îl trimite pe preotul profesor Alexandru Ciurea la Stockholm, unde, în 1971, întemeiază prima 
parohie românească din Scandinavia, reprezentare în stil iconografic din Paraclisul Centrului episcopal din Stockholm, realizată de 
iconarul Mihai Coman, detaliu | The Romanian Patriarch Justinian Marina sends the Rev. Professor Alexandru Ciurea to Stockholm 
where, in 1971, he founded the first Romanian parish in Scandinavia, an iconographic representation in the Diocesan Center Chapel in 
Stockholm, made by icon-icon Mihai Coman, detail
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Patriarch Justinian, through his transfer from the 
church singer position in the Stockholm parish to 
that of parish priest in the Gothenburg community 
(theme 2945 / 1976). The ordination was done by 
Vicar Bishop Lucian Fagarasanul in the Storkyrkan 
royal church in Stockholm. 

In the documents of the Romanian Patriarchate 
Archives is found the endowment of these new 
parishes with vestments, books and objects of 
worship by the care of Patriarch Justinian. It appears 
that Patriarch Justinian was involved not only in the 
establishment, but also in the endowment of the 
parishes based on the territory of Federal Germany,  
in Sweden and in other Western countries, with 
the things necessary for a proper functioning. The 
fact that the parishes of Offenbach and Salzgitter 
received a carved iconostasis manufactured in the 
Workshops of the Romanian Patriarchate during the 
period of full communist flourishing, demonstrates 
the care taken by the Mother Church and, implicitly, 
by its leader, the dedicated Patriarch Justinian.

numit de către Patriarhul Justinian preotul Sandu 
Ștefan, prin transferul său din postul de cântăreţ 
bisericesc de la parohia din Stockholm la cea din 
Göteborg (temei nr. 2945/1976). Hirotonia a fost 
săvârşită de Episcopul-vicar Lucian Făgărăşanul în 
biserica regală Storkyrkan din Stockholm. 

În documentele din Arhiva Patriarhiei Române 
sunt consemnate înzestrarea acestor noi parohii 
cu veşminte, cărţi şi obiecte de cult, prin purtarea  
de grijă a Patriarhului Justinian. Reiese faptul 
că Patriarhul Justinian s-a implicat nu numai la 
înfiinţarea, ci şi la dotarea parohiilor întemeiate 
pe teritoriul Germaniei Federale, în Suedia şi-n 
alte ţări occidentale, cu cele necesare unei bune 
funcţionări. Faptul că în perioada de plin avânt 
comunist, parohiile din Offenbach şi Salzgitter au 
primit câte o catapeteasmă sculptată în Atelierele  
Patriarhiei Române, demonstrează grija purtată  
acestor comunităţi de către Biserica Mamă şi, 
implicit, de către Întâistătătorul acesteia, jertfel-
nicul Patriarh Justinian. 



Cinstirea icoanei Maicii Domnului „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră” şi rânduiala spălării picioarelor din Joia Mare, Centrul Eparhial din 
Stokcholm, Suedia, 13 aprilie 2017 | Veneration of the icon of the Mother of God "I am with you and no one against you" and the Washing of the Feet 
in the Great Thursday, the Diocesan Centre in Stockholm, Sweden, April 13, 2017
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Works of the Sypmosium ”Beyond the East and  
West - Prints from the 16th and 17th Centuries”, 
Stockholm, February 3, 2016 

The Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe 
and the ”St. Ignatius” Academy of Orthodox Studies in 
Stockholm organized on February 3, 2016 an interna-
tional symposium entitled "Beyond the East and the 
West - Printings from the 16th and 17th centuries". 
The works of the symposium were attended by histo-
rians, theologians, researchers and Romanian and 
Scandinavian students. At the Symposium the "Cross 
of the North" was awarded, the highest distinction of 
the Romanian Orthodox Episcopate in Scandinavia, to 
the university professors in Cluj: acad. Ioan Aurel Pop, 
the rector of "Babeş-Bolyai" University of Cluj, Ioan 
Bolovan and Ioan Cuceu for their academic activity 
and for the promotion of cultural values. 

Lucrările simpozioanelor  
din Stockholm și Oslo  
în 2016-2017 
Symposiums Works in Stockholm  
and Oslo in 2016-2017

Lucrările Simpozionului „Dincolo de est şi vest 
- tipărituri în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea”, 
Stockholm, 3 februarie 2016

Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord şi 
Academia de Studii Ortodoxe „Sfântul Ignatie” din 
Stockholm, a organizat în ziua de 3 februarie 2016 un 
simpozion internaţional intitulat „Dincolo de est şi vest 
‒ tipărituri în secolele XVI şi XVII”. La lucrările simpo-
zionului au participat istorici, teologi, cercetători şi 
studenţi români şi scandinavi. În cadrul Simpozionu-
lui a fost conferită „Crucea Nordului”, cea mai înaltă 
distincţie a Episcopiei Ortodoxe Române din Scandi-
navia, profesorilor universitari clujeni: acad. Ioan Aurel 
Pop, rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca, Ioan Bolovan şi Ioan Cuceu pentru activitatea 
academică şi pentru promovarea valorilor culturale. 
Organizarea acestui eveniment la Academia de Studii 
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The organization of this event at the "St. Ignatius" Acad-
emy of Orthodox Studies in Stockholm aimed at encour-
aging the translation and printing of Orthodox theology 
works in Scandinavian space. In this event the scholarly 
and journalistic activity carried out in the Transylvanian 
space in the 16th and 17th centuries was commemo-
rated, together with the commemoration of Saint Hier-
arch Antim Ivireanul and the other printers as values 
that underlie the definition of our nation as a cultural 
and spiritual nation. Dr. Michael Hjälm, director of the 
Stockholm Orthodox Studies Center, points out that the 
roots of Swedish Orthodoxy can be found in the history 
of Orthodoxy in other countries, including in the history 
of Romanian Orthodoxy. The works of this symposium 
ended in the optimistic note of promoting the histori-
cal past for the realistic setting of future goals, better 
defined by the love of others and God. 

The Works of the Symposium "Medalions of 
Witnesses of Faith in the Communist Prisons ‒ Sweat, 
Blood, Torment, Martyrdom", Oslo, 27-28 May 2017 

The Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe 
organized on May 27-28, 2017, the Symposium "Medal-
ions of Witnesses of Faith in the Communist Prisons ‒ 
Sweat, Blood, Torment, Martyrdom". The event took 
place in the hall of the Romanian parochial church in the 
capital of Norway and was part of the series of events held 
in our Church dedicated to the Commemorative Year of 
the Patriarch Justinian and the Defenders of Orthodoxy 
during communism in the Romanian Patriarchate. 
The works of the symposium were opened by the 
communication of His Grace Macarie Drăgoi, "Honor-
ing the Memory of the Orthodox Martyrs in Our Day". 
Speeches were also held by renowned theology and 
scholarship teachers from Romania and the Scandina-
vian countries. The presented papers highlighted and 
analyzed the persecution of those who were impris-
oned for religious reasons, the physical and psychologi-
cal resistance of the oppressed, as well as the manner 
in which they were honored in the national conscious-
ness by contemporaries and descendants. 
The unanimous appreciation highlighted the necessity 
of such a symposium, in which the honest truth about 
the ecclesial reality of the communist period, as well as 
the spiritual resistance of the members of the Church, 
stood at the foundation of the dynamic Christianity that 
characterizes the Orthodoxy of the early 21st century.

Ortodoxe „Sfântul Ignatie” din Stockholm, a vizat 
încurajarea acţiunii de traducere şi tipărire a lucrări-
lor de teologie ortodoxă în spaţiul scandinav. În cadrul 
acestui eveniment a fost apreciată activitatea cărtu-
rărească şi publicistică desfăşurată în spaţiul transilvă-
nean în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, comemorarea 
Sfântului Ierarh Antim Ivireanul şi a celorlalţi tipografi, 
ca activităţi ce stau la baza definirii naţiunii noastre 
ca naţiune culturală şi spirituală. Dr. Michael Hjälm, 
directorul Centrului de studii ortodoxe din Stockholm 
evidenţia faptul că rădăcinile ortodoxiei suedeze se pot 
găsi în istoria ortodoxiei din alte ţări, inclusiv în istoria 
ortodoxiei româneşti.
Lucrările acestui simpozion s-au încheiat în nota opti-
mistă a promovării trecutului istoric pentru stabilirea 
realistă a unor obiective ale viitorului, tot mai bine defi-
nite de iubirea de semeni şi de Dumnezeu. 

Lucrările Simpozionului „Chipuri de mărtirisitori 
în temniţele comuniste ‒ sudoare, sânge, chinuri, 
cununi muceniceşti”, Oslo, 27-28 mai 2017

Episcopia Ortodoxă Româna a Europei de Nord a orga-
nizat în zilele de 27-28 mai 2017, Simpozionul cu tema: 
„Chipuri de mărtirisitori în temniţele comuniste ‒ sudoa-
re, sânge, chinuri, cununi muceniceşti”. Evenimentul 
s-a desfăşurat în sala bisericii parohiale româneşti din 
capitala Norvegiei şi s-a înscris în seria evenimentelor 
desfăşurate în Biserica noastră, dedicate Anului come-
morativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Orto-
doxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română.
Lucrările simpozionului au fost deschise de comuni-
carea Preasfinţitului Părinte Macarie Drăgoi, „Cinsti-
rea memoriei martirilor Ortodoxiei în zilele noastre”. 
De asemenea, au susţinut referate cunoscuţi profe-
sori de teologie şi cercetători din România şi Ţările 
Scandinave. Referatele prezentate au evidenţiat şi 
analizat modul în care au fost persecutaţi cei care 
au fost închişi din motive religioase, rezistenţa fizică 
şi psihică a celor oprimaţi, precum şi modul în care 
au fost cinstiţi aceştia în conştiinţa naţională de către 
contemporani şi urmaşi. 
Aprecierea unanimă a evidenţiat necesitatea unui 
astfel de simpozion, în care adevărul onest despre 
realitatea eclezială din perioada comunistă, precum 
şi rezistenţa spirituală a membrilor Bisericii, a stat la 
temelia creştinismului dinamic, care caracterizează 
Ortodoxia începutului de secol al XXI-lea.



Conferirea distincţiei Crucea Nordului celor trei dascăli clujeni: Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan şi Ion Cuceu, Academia de Studii Ortodoxe 
Sfântul Ignatie din Stockholm, 3 februarie 2016 | The offering of The Northern Cross distinction to the three teachers from Cluj-
Napoca: Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan and Ion Cuceu, Saint Ignatius Academy of Orthodox Studies, Stockholm, February 3, 2016 
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On the east-west axis, Romania is located in the 
geographical centre of Europe, halfway between the 
Ural Mountains and the extreme coasts of the Iberian 
Peninsula (the Atlantic shore of Portugal). However, 
Romania is usually considered an East-European or 
Central-South-East European country for reasons 
pertaining to history, civilization, and recent political 
evolution. In this sense, the Romanians are the most 
numerous people in South-Eastern Europe, being esti-
mated at around 25 million inhabitants (the Romanian 
speakers, to be more precise, those who have Roma-
nian as their mother tongue).
The Romanians are the most eastern Romanic people, 
the only heirs today of the Eastern Roman world, from 
the same family as the Italians, the Spanish, the French, 
the Portuguese, the Catalans, the Provençal, the Sardin-
ians, the Friulians, the Romansh, etc. Still, being located 
at the confluence between the areas of Latin (Catholic) 

Acad. Ioan Aurel Pop 
Cluj-Napoca

Acad. Ioan Aurel Pop 
Cluj-Napoca

România este aşezată, pe axa est-vest, în centrul 
geografic al Europei, adică la jumătatea distanţei 
dintre Munţii Urali şi coastele extreme ale Peninsulei 
Iberice (malul atlantic al Portugaliei). Totuşi, de regu-
lă, România este considerată o ţară est-europeană 
sau central-sud-est europeană, din raţiuni de isto-
rie şi civilizaţie, dar şi de evoluţie politică recentă. În 
această accepţiune, românii sunt cel mai numeros 
popor din sud-estul Europei, ei fiind estimaţi la circa 
25 de milioane de locuitori (este vorba, mai exact, 
de vorbitorii de română, de cei care au drept limbă 
maternă limba română).
Românii sunt cel mai răsăritean popor romanic, 
singurii moştenitori de astăzi ai romanităţii orienta-
le, înrudiţi cu italienii, spaniolii, francezii, portughe-
zii, catalanii, provensalii, sarzii, friulanii, retoromanii 
etc. Totuşi, fiind aşezaţi la confluenţa dintre aria de 
civilizaţie latină (catolică) şi bizantină (ortodoxă), 

Cărți religioase românești tipărite  
în Transilvania în secolul al XVI-lea
Romanian Religious Books Printed in Transylvania
During the 16th Century
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and Byzantine (Orthodox) civilizations, the Romanians 
have themselves become a people of interference, 
taking something from each of the above-mentioned 
area. As such, through their name (derived from the 
Latin Romanus), through their language (Neo-Latin) and 
through their real or, partially, imaginary origin (consid-
ered to be Roman or Daco-Roman), the Romanians 
claim themselves to be occidental, while through their 
denomination (Orthodox), their Church (of Byzantine 
rite), their language of worship, of the chancery and of 
the Medieval culture (Slavonic), as well as through their 
alphabet (Cyrillic) used in the ancient writing, the Roma-
nians were closer to the Eastern facies of Europe.
Through their educated elites, the Romanians wrote in 
Slavonic up to the 15th-16th centuries, under the influ-
ence of the Church, which they organised (as institu-
tions, with a hierarchy and dogmas) after the Bulgar-
ian model, around the years 900-1000. There is clear 
evidence that in the 15th century, at the princely courts, 
in monasteries, and in some towns and fairs, there 
were already texts written in Romanian, although the 
first Romanian texts kept only date back to the begin-
ning of the 16th century. They are, however, written with 
Cyrillic characters, Romanian being the only Neo-Latin 
language that used (until the 18th-19th centuries) such 
graphic signs. The role of Latin in the West was taken, in 
the case of Romanians, by the Slavonic language.
The first documents printed on the territory of Roma-
nia date back to 1508-1512. At that time, in Targoviste 
— the capital city of Wallachia — three fundamental 
religious books were published in Slavonic: The Book of 
Liturgy (Liturghier), The Octoechos/Hymnal (Octoih), and 
The Gospel Book (Evangheliar). Wallachia occupied the 
fourth place in the world in what printing in Slavonic was 
concerned, after Venice, Krakow, and Cetinje (Montene-
gro). These rare books are nowadays considered incu-
nabula (early printed books).
Shortly after, religious books would be printed in Roma-
nian. It is clear today that the Protestant Reformation1 
favoured the transition not only to the Romanian writing, 
but also to the typing of books in Romanian. The tenden-
cies of Lutheran and, mostly, Calvinist proselytism, the 
attempt to “reform” the Romanian Church in Braşov 
and Ţara Bârsei under the mayor Hans Benkner (1559), 
the patronage of the Calvinist propaganda by Prince 
John Sigismund between 1556 and 1571, the establish-
ment of the Romanian bishopric with a Calvinist hier-
archy were just as many impulses towards innovation,  

românii au devenit ei înşişi un popor de interferenţă, 
preluând câte ceva din fiecare zonă menţionată. 
Astfel, prin nume (provenit din latinescul Roma-
nus), prin limbă (neolatină) şi prin originea reală sau, 
parţial, imaginară (considerată romană sau daco-
romană), românii se revendică drept occidentali, 
pe când prin confesiune (ortodoxă), biserică (de 
rit bizantin), prin limba de cult, de cancelarie şi de 
cultură medievală (slavona) şi prin alfabetul (chiri-
lic) folosit în scrierea veche, au fost mai apropiaţi de 
facies-ul răsăritean al Europei.       
Românii au scris – prin elitele lor educate – în limba 
slavonă până în secolele XV-XVI, sub influenţa 
bisericii, pe care şi-au organizat-o (ca instituţie, cu 
ierarhie şi canoane) după model bulgar, în preajma 
anilor 900-1000. Există mărturii clare că, în secolul 
al XV-lea, la curţile princiare, în mănăstiri şi în unele 
oraşe şi târguri, se scria deja în româneşte, deşi 
primele texte româneşti păstrate datează abia de la 
începutul secolului al XVI-lea. Ele sunt însă scrise cu 
caractere chirilice, româna fiind singura limbă neola-
tină în care s-a folosit (până în secolele XVIII-XIX) de 
asemenea semne grafice. Rolul latinei din Occident 
a fost luat, în cazul românilor, de slavonă.
Primele texte tipărite pe teritoriul României datează 
de la 1508-1512. Atunci s-au tipărit, în capitala Ţării 
Româneşti (la Târgovişte), trei texte religioase funda-
mentale, în limba slavonă: un Liturghier, un Octoih şi 
un Evangheliar. Ţara Românească era al patrulea loc 
din lume unde se tipărea în slavonă, după Veneţia, 
Cracovia şi Cetinje (Muntenegru). Aceste cărţi rare 
sunt considerate astăzi incunabule.     
După foarte scurt timp, avea să se treacă la tipări-
rea de cărţi bisericeşti în limba română. Este astăzi 
cert că Reforma protestantă1 a favorizat nu numai 
trecerea la scrisul românesc, dar şi tipărirea cărţilor 
în româneşte. Tendinţele de prozelitism luteran şi, 
mai ales, calvin, încercarea de „reformare” a bisericii 
româneşti din Braşov şi Ţara Bârsei sub judele Hans 
Benkner (1559), patronarea propagandei calvine de 
către principele Ioan Sigismund, între 1556 şi 1571, 
înfiinţarea episcopiei româneşti cu ierarhie calvi-
nă au fost tot atâtea impulsuri spre inovaţie, spre 
schimbare, inclusiv spre utilizarea scrisului în limba 
înţeleasă de popor. Aceste îndemnuri nu au prins 
însă decât acolo unde societatea locală românească 
era aptă să le recepteze, unde românii înşişi simţeau 
nevoia unor asemenea schimbări. 



69CandelaNordului

change, including the use of writing in the language 
understood by the people. These impulses had been 
successful only where the local Romanian society was 
able to accept them, where the Romanians themselves 
felt the need of such changes.
The Romanian printing in Transylvania is preceded by 
the Slavonic one, active since the middle of the 16th 
century, when the Slavonic and the Romanian languages 
interfered in writing. As such, the first known Romanian 
typographer was Philip the Moldavian (Philippus Pictor 
or Maler), who, in 1544, in Sibiu, printed The Romanian 
Catechism [Catehismul românesc], of Lutheran influ-
ence, the first known text printed in Romanian (but it has 
not been kept until today). His works also included The 
Slavonic Tetraevangelion [Tetraevangheliarul Slavon] 
(1446), with the representation of the Moldavian coat of 
arms, gilded with woodcuts, and The Slavonic-Romanian 
Gospel Book [Evangheliarul Slavo-Român] (1551-1553), 
the first printed text in Romanian kept until today. They 
all bore the seal of this Philip, “the painter and writer of 
the Romanian texts” (pictor et scriba litterarum vala-
chicarum), a remarkable typographer and skilled etcher, 
sent by the mayor of Sibiu with diplomatic missions to 
Wallachia.
However, the most important creator of Romanian 
culture in the Romanian environment of the 16th century 

Tiparul românesc transilvănean este precedat de 
cel slavon, activ încă pe la jumătatea secolului al 
XVI-lea, când limbile slavonă şi română interferă în 
scris. Astfel, primul tipograf român cunoscut este 
Filip Moldoveanul (Philippus Pictor sau Maler) care 
tipărea în 1544 la Sibiu Catehismul românesc, de 
influenţă luterană, primul text cunoscut imprimat în 
limba română (dar nepăstrat până azi). Tot opera lui 
au fost şi Tetraevangheliarul slavon (1446), cu repre-
zentarea stemei Moldovei, împodobit cu xilogravuri 
şi Evangheliarul slavo-român (1551-1553), primul 
text tipărit românesc păstrat până astăzi. Toate 
purtau pecetea acestui Filip, „zugravul şi scriitorul 
textelor româneşti” (pictor et scriba litterarum vala-
chicarum), tipograf de marcă şi gravor iscusit, trimis 
de Magistratul sibian cu misiuni diplomatice în Ţara 
Românească. 
Cel mai important creator de cultură românească 
în mediul românesc în secolul al XVI-lea a fost însă 
diaconul Coresi, supranumit de către unii exegeţi 
întemeietorul limbii române literare. Diaconul Coresi, 
venit de la Târgovişte (din Valahia) în Transilvania, 
a găsit la Braşov2 mediul favorabil pentru imprima-
rea în româneşte a cărţilor. El era un tipograf inde-
pendent, stăpân al uneltelor sale şi pus la dispoziţia 
diferiţilor comanditari. Aşa se explică activitatea lui 
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was Deacon Coresi, called by some exegetes the found-
er of the literary Romanian language. Deacon Coresi, 
who had come from Târgovişte (in Wallachia) to Tran-
sylvania, found in Braşov2 the proper environment to 
print the books in Romanian. He was an independent 
typographer, owner of his tools and working for differ-
ent sponsors. This explains Coresi’s activity inside the 
Saxon fortress of Braşov (where the typographic work-
shop was also located), as well as the important role of 
sponsors, collaborators, and beneficiaries of his work 
played by the Romanians in Brasov, especially by the 
scholars from Șchei. Only to a small extent was Deacon 
Coresi the translator of the books he printed or their 
editor. The material patrons were mostly the Saxon 
leaders in Brasov, especially Hans (Johannes) Benkner 
and Lukas Hirsher, as well as the calvinised Romanian 
bishops—George of Sangeorz and Paul of Turdas, and 
some the princes of Wallachia. While the latter played 
an important role in the printing of Coresi’s Slavonic 
books, the Calvinist and the Lutheran authorities got 
more involved in the printing of Romanian books, 
which had to be understood by the worshipers, with 
the aim of converting them. The local Transylvanian 
authorities saw in Coresi’s typographic work a profit-
able activity and an action complying with the reformed 

Coresi în interiorul cetăţii săseşti a Braşovului (unde 
se afla, de altfel, şi atelierul tipografic), dar şi rolul 
important de sprijinitori, colaboratori şi beneficiari 
ai operei sale, deţinut de românii braşoveni, în speţă 
de cărturarii Șcheilor. Diaconul Coresi nu a fost, 
decât în mică măsură, traducătorul cărţilor tipărite 
de el şi nici editorul celor mai multe dintre acestea. 
Patronii materiali au fost în primul rând liderii saşi 
braşoveni, mai ales Hans Benkner şi Lukas Hirscher, 
dar şi episcopii români calvinizanţi, Gheorghe de 
Sângeorz şi Pavel de Turdaş, ca şi unii dintre domnii 
Ţării Româneşti. În timp ce aceştia din urmă au avut 
un rol important în tipărirea cărţilor slavone coresi-
ene, autorităţile calvine şi luterane s-au implicat mai 
mult în imprimarea cărţilor româneşti, care trebuiau 
înţelese de credincioşi, în speranţa convertirii. Ofici-
alii locali transilvani vedeau în opera tipografică a lui 
Coresi o activitate rentabilă, aducătoare de profit şi o 
acţiune în acord cu propaganda reformată în rândul 
românilor. Dacă primul motiv şi-a atins scopul, al 
doilea a rămas mereu subsidiar, pe de o parte, fiind-
că inovaţiile protestante au fost minime şi, pe de 
alta, fiindcă activitatea de convertire între români 
a avut efecte foarte mici. Totuşi, în pofida aces-
tor factori complecşi care au concurat la tipărirea  
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propaganda amongst the Romanians. If the first reason 
reached its purpose, the second always remained in the 
subsidiary, because the Protestant innovations were 
minimum, on the one hand, and because the activity 
to convert the Romanians had insignificant results, on 
the other hand. Still, despite these complex factors that 
competed with the printing of Romanian books, Coresi 
remains an important figure and a cultural personality 
of utmost importance. Beyond what some of his spon-
sors believed, Coresi was animated by the idea accord-
ing to which written and printed works in the language 
of his people were necessary. This can be seen from 
his words, included in the “Foreword” to The Meaning 
of the Gospels [Tâlcul Evangheliilor] (1567): “I, Deacon 
Coresi, seeing that almost all languages have the word of 
God in their language, only we Romanians don’t..., I did 
my best and wrote The Tetraevangelion and The Praxis 
in Romanian as well as possible”3. Between 1557 and 
1583, this man of culture and his apprentices printed, 
in Braşov mostly (but also in Alba Iulia, Sebeş, Orăştie 
or Wallachia), a large number of Slavonic or Romanian 
works or bilingual works ‒ Slavonic and Romanian. The 
priority for the printing of Romanian books belongs to 
Transylvania by far, but the oscillation of the printing 
work to the north and south of the Carpathians greatly 
contributed to the emphasis of the unity of the Roma-
nian culture, to the imposition of a linguistic pattern 
rooted in this South-Transylvanian and North-Wallachian 
region of interferences considered to be the cradle of 
the Romanian literary language4.
The artisans who worked around Deacon Coresi (his son 
Șerban, cantor Marian, cantor Lorinţ (Laurence), and 
others) took further their art and occupation, they trav-
elled to other Transylvanian cities, determining a large 
process of dissemination of the Romanian press and 
books: in Sebeş, where The Slavonic Sbornik [Sbornicul 
Slavon] (1580) was printed; in Oraştie, where the famous 
Palia5 (named this way because it was a part of The 
Old Testament) was printed in 1581-1582; in Alba Iulia, 
where cantor Laurence contributed to the printing of 
The Gospel Book [Evangheliar] in 1579. Cantors Șerban 
and Marian printed in Romanian that highly impor-
tant work, which they called Palia de la Orăștie, which 
included the “Genesis” and the “Exodus”. The book was 
made upon the initiative of Pavel de Turdaş (Tordaşi), 
“the bishop of Romanians in Transylvania”, a calvinised 
hierarch, which made the work have a visible Calvinist 
shade. The work was translated into Romanian “with 

cărţilor în româneşte, Coresi rămâne un prota-
gonist şi o personalitate culturală de prim rang. El 
era animat, dincolo de ceea ce gândeau unii dintre 
patronii săi, de ideea necesităţii scrisului şi tiparu-
lui în limba poporului său. Se vede acest lucru din 
cuvintele sale, cuprinse în „Predoslovia” la Tâlcul 
Evangheliilor din 1567: „Eu, diaconul Coresi, deac-am 
văzutu că mai toate limbile au cuvântulu lui Dumne-
zeu în limba lor, numai noi rumânii n-avemu..., am 
scris cum am pututu Tetraevanghelul şi Praxis-ul 
rumâneşte”3. Între 1557 şi 1583, acest om de cultură 
şi ucenicii săi au tipărit, în mare parte la Braşov (dar 
şi la Alba-Iulia, Sebeş, Orăştie sau în Ţara Româneas-
că), un mare număr de lucrări în slavonă şi română 
sau cu text bilingv slavo-român. Prioritatea tipăririi 
cărţilor româneşti aparţine de departe Transilvani-
ei, dar pendularea muncii tipografice în nordul şi în 
sudul Carpaţilor a contribuit la accentuarea unităţii 
culturii româneşti, la impunerea unui model lingvis-
tic cu rădăcinile în această regiune de interferenţă 
sud-transilvană şi nord-muntenească, considerată 
leagănul limbii literare româneşti4.
Meşterii care au lucrat în preajma diaconului Coresi 
(fiul său Șerban, diacul Marian, diacul Lorinţ şi alţii) 
au dus mai departe arta şi meseria lor, s-au depla-
sat şi în alte oraşe din Transilvania, determinând un 
proces larg de difuzare a tiparului şi cărţii româneşti: 
la Sebeş, unde iese de sub teascuri Sbornicul slavon 
(1580), la Orăştie, unde apare faimoasa Palie5 (numi-
tă aşa fiindcă era o parte din Vechiul Testament) în 
1581-1582, la Alba-Iulia, unde diacul Lorinţ contri-
buie la publicarea Evangheliarului (1579). Diecii 
Șerban şi Marian au imprimat în româneşte impor-
tanta lucrare, numită chiar de ei Palia de la Orăștie, 
cuprinzând „Geneza” şi „Exodul”. Cartea s-a făcut 
din iniţiativa lui Pavel de Turdas (Tordaşi), „episco-
pul românilor din Ardeal”, ierarh calvinizant, ceea ce 
a impus ca şi lucrarea sa aibă vizibilă tentă calvină. 
Opera a fost tradusă „cu mare muncă” în româneşte, 
după Pentateuhul maghiar, tipărit de Kaspar (Gáspar) 
Heltai la Cluj în 15516. În text, numele etnic al româ-
nilor apare sub forma român (şi nu rumân), ceea ce 
demonstrează fie o anumită influenţă umanistă, 
fie aflarea în uz a ambelor forme. De altfel, Pavel 
de Turdaş, numit la 1569 „episcop al celor de limba 
românească”, a avut şi importante iniţiative de 
promovare a limbii române în biserică. El s-a întâl-
nit într-un sinod la Aiud „cu toţi popii româneşti”, iar 
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great efforts”, after The Magyar Pentateuch [Penta-
teuhul maghiar], printed by Kaspar (Gáspar) Heltai in Cluj 
in 15516. In the text, the ethnic name of the Romanians 
is român (and not rumân), which proves either a certain 
humanistic influence, or the existence in usage of both 
forms. Moreover, Paul of Turdaş, appointed in 1569 “the 
bishop of the Romanian speakers”, also had important 
initiatives to promote the Romanian language in Church. 
During a synod held in Aiud, he met with “all the Roma-
nian priests”, and that forum decided that “all priests 
speaking the Serbian <Slavonic> language, who serve 
as priests among the Romanians, unless they preach in 
Romanian, they should not be priests anymore.”7 The 
replacement of the traditional Slavonic in Church with 
the vernacular language was a “revolution”, undeniably 
stimulated by the religious Reformation, as well as by 
Catholicism or by some internal impetus coming from 
the Orthodoxy. As such, from the Catholic point of view, 
in 1572, Prince Stephen Báthory appointed the Moldavi-
an Eftimios to be the “Romanian bishop” and prompted 
him to tend to the Romanians and to teach them. Two 
years later, the same prince would confirm Christopher, 
Eftimios’ heir, as the new bishop; in the confirmation 
deed, Christopher appears as the “bishop of the Roma-
nian Transylvanian priests who follow the Roman, that 
is, the Greek faith.”8 This phrase, “the Roman, that is, the 
Greek faith”, gave food for thought to the exegetes who 
found difficulties in formulating certain interpretations. 
The “Romanian religion”, i.e. the Catholic one, could not 
have been “Greek”, i.e. Orthodox! For some of the inter-
preters of this unusual phrase—which makes the religio 
romana the same thing as the religio greca—that was 
used three times in the quoted text, this fact is a sign 
of the synonymy, according to humanism, between the 
terms roman (Roman) and român (Romanian). We know 
that in the foreign texts elaborated by the non-natives, 
the name “Romanian” was invariably translated as 
“Wallachian” (under all of its variants), but when these 
authors (especially the humanists) wanted to show how 
the Romanians called themselves, they used the term 
Romanus, with all of its variants. Otherwise said, when 
the foreign authors wanted to say that the Romanians 
do not call themselves Wallachians, trying to render the 
ethnonym “român” (“rumân”) as well as possible, they 
used the Latin form of Romanus, a fact revealed in the 
above-mentioned texts from the 16th century. As such, 
there are situations—rare and some that appeared at a 
later time—when populus romanus has to be translated 

acest for a decis ca „popii de limbă sârbească <slavo-
nă>, ce slujesc ca preoţi printre români, dacă nu vor 
învăţa comunitatea în româneşte întru cele sfinte, 
aceia să nu mai poată fi preoţi”7. Lucrul acesta, adică 
înlocuirea slavonei tradiţionale din biserică cu limba 
vernaculară, era o „revoluţie”, stimulată incontesta-
bil de Reforma religioasă, dar şi de catolicism sau de 
anumite impulsuri interne, venite dinspre ortodoxie. 
Astfel, din perspectivă catolică, la 1572, principele 
Ștefan Báthory îl numea pe moldoveanul Eftimie 
„episcop românesc” şi-l îndemna a-i păstori şi învăţa 
pe români. Peste doi ani, acelaşi principe avea să-l 
confirme ca episcop pe Cristofor, urmaşul lui Efti-
mie; în actul de confirmare, Cristofor apare denumit 
drept „episcop al preoţilor români transilvăneni care 
mărturisesc religia romană sau desigur greacă”8. 
Formula aceasta, de „religia romană sau desigur grea-
că”, a dat mult de gândit exegeţilor, care au formu-
lat cu greu anumite interpretări. „Religia romană”, 
anume catolică, nu avea cum să fie „greacă”, adică 
ortodoxă! Pentru unii interpreţi ai insolitei formulări 
– care pune semnul egalităţii între religio romana şi 
religio greca – uzate de trei ori in textul citat, faptul 
este un semn al sinonimiei, în spirit umanist, dintre 
termenii roman şi român. Cu alte cuvinte, textul nu 
are înţeles decât dacă religio romana ar însemna 
„religia română”. Se ştie că în texte străine, elabo-
rate mai ales de alogeni, numele de român se reda 
întotdeauna prin „valah” (cu variantele sale), dar 
atunci când aceşti autori (mai ales umanişti) voiau 
să arate cum se numeau românii înşişi pe sine folo-
seau noţiunea de Romanus, cu derivatele sale. Altfel 
spus, când autorii străini voiau să spună că românii 
nu se numesc pe sine valahi, străduindu-se să redea 
cât mai fidel etnonimul „român” („rumân”), utilizau 
forma latină de Romanus, fapt relevat în texte citate 
mai sus şi provenite tot din secolul al XVI-lea. Astfel 
sunt situaţii – rare, este drept şi unele mai târzii – în 
care populus romanus trebuie tradus prin „poporul 
român”. Prin analogie, în acest caz, al documentului 
din 1574, religio romana trebuie să însemne „religia 
română” ori „românească”, fiindcă numai ea putea 
fi sinonimă cu „religia grecească” (religio greca). 
De altminteri, din secolul al XVI-lea, în Transilvania, 
termenul de „român” nu este sinonim numai cu 
„iobag”, ci şi cu „ortodox”.    
Patronajul domnilor şi mitropoliţilor Ţării Româ-
neşti şi Moldovei asupra tipăriturilor coresiene 
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as “the Romanian people”. Analogically, in the case of 
the 1574 document, the religio romana has to mean “the 
Romanian religion”, as it was the only one synonymous to 
“the Greek religion” (religio greca). Moreover, since the 
16th century, in Transylvania, the term “Romania” is not 
synonymous only to “serf”, but to “Orthodox” as well.
The patronage of the princes and the metropolitans 
of Wallachia and Moldavia over Coresi’s prints and 
other cultural works of the Transylvanian Romanians 
is extremely important for the medieval and modern 
Romanian solidarity about to be built. Sources often 
mention it. As such, one of the works printed in Braşov 
in 1561, namely The Christian Query [Întrebarea 
creștinească], mentions both Efrim, the Metropolitan 
Bishop of Wallachia, and Sava de Geoagiu, bishop in 
Transylvania. In the Foreword to another work printed in 
Braşov in 1577 – The Slavonic Psalter [Psaltirea slavonă] 
–, it is said it had appeared “upon the command of prince 
Io Alexander Voivode and of his son Mihnea Voivode 
and of His Holiness Serafim, the Metropolitan bishop” of 
Ungrovlachia (Wallachia). In the epilogue to The Slavonic 
Liturgical Book that Deacon Șerban, Coresi’s son, print-
ed in Braşov in 1587, he mentions Mihnea II, Prince 
of Wallachia, and Priest Michael from Saint Nicholas 
Church, the latter being a reviewer. In another context, 
in The Chronicle of Archbishop Vasilie [Cronica protopop-
ului Vasilie] from Șcheii Braşovului at the beginning of 
the 17th century, he evokes the same joint cultural effort 

şi a altor opere culturale ale românilor din Tran-
silvania este semnificativ pentru solidaritatea 
românească medievală şi pentru cea modernă, 
pe cale de a se construi. Sursele menţionează 
adesea acest lucru. Astfel, una dintre tipăritu-
rile braşovene de la 1561, anume Întrebarea 
creştinească, pomeneşte deopotrivă pe mitropo-
litul Efrem al Ţării Româneşti şi pe vlădica Sava de 
Geoagiu din Transilvania. În „Predoslovia” altei 
lucrări, tipărite tot la Braşov, în 1577 – Psaltirea 
slavonă – se spune că aceasta apăruse la „porun-
ca domnului Io Alexandru Voevod şi a fiului său 
Io Mihnea Voevod şi a preasfinţitului mitropolit 
Serafim” al Ungrovlahiei (Ţării Româneşti). Diacul 
Șerban, fiul lui Coresi, în Liturghierul slavon tipă-
rit de el la Braşov în 1587, îl pomeneşte în epilog 
pe Mihnea al II-lea, domnul Ţării Româneşti şi pe 
popa Mihai de la Biserica Sfântul Nicolae, pe aces-
ta din urmă drept corector. Într-un alt context, 
Cronica protopopului Vasilie din Șcheii Braşovului, 
la începutul secolului al XVII-lea, evocă acelaşi 
efort cultural concertat din spaţiul sud-est tran-
silvănean: „În zilele bunului creştin Herjel Lucaci 
<Lukas Hirscher>, judeţul cetăţei Braşovului şi ale 
acestor preoţi <popa Iane şi popa Mihai>, multe 
cărţi s-au tipărit, şi pre limba rumânească, şi 
pre limba slovenească. Și mult s-au nevoit aceşti 
păstori cu turma lui Hristos şi cu besereca şi au 
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in the south-eastern Transylvanian area: “In the time of 
good old Christian Herjel Lucaci <Lukas Hirscher>, mayor 
of the fortress of Braşov, and of these priests <Father 
Iane and Father Michael>, many books were printed, 
both in Romanian and in Slavonic. And many efforts did 
these priests make with the worshipers and with the 
Church and they prompted Io Petru Voievod Dimitrie 
Cercel, Pătraşcu Voda’s son, to build the vestibule of the 
Church… and many books did these priests bring to the 
Church.”9 As such, a chronicler priest praises the act of 
culture and the press, and mentions all the factors that 
contributed to the promotion of the spiritual values: the 
scholar priests in Braşov, the prince of Wallachia, and the 
mayor Lukas Hirscher. The protagonists were, however, 
the local Romanian priests, because it was they who 
“made the great efforts with everything”10.
From the typographic activity in Romanian, carried out 
in the 16th century Transylvania, one can notice certain 
interferences between Orthodoxy and the Protes-
tant currents. Many of those religious books printed 
in Romanian using a Cyrillic alphabet contain—in their 
forewords and even inside the texts—teachings with a 
Protestant touch, because the Transylvanian authori-
ties (especially the Calvinist ones, who predominated) 
aimed at attracting the Romanians to the Reformation. 
The result was not what they had expected, for several 
reasons: the Romanians were strongly entrenched in 
their eastern spirituality, which they also considered a 
hallmark of their identity; the ideas propagated by the 
Reformation could not have been successful among 
the Romanians because, at least in their initials forms, 
they were neither intelligible nor necessary, meaning 
that the Orthodox Church was already applying the 
Reformed teachings (eliminating the papal primacy, the 
indulgencies, accepting the marriage of priests, eliminat-
ing what was ostentatious from the churches, as well at 
the clergy’s richness, etc.); the Romanians—not being 
accepted as a privileged group in Transylvania—did not 
enjoy the necessary instruction to be able to under-
stand the innovations in dogma and rite of the Refor-
mation; the fear of the three estates (nationes) and of 
the four denominations (religiones) recognised (recep-
tae) in Transylvania (Calvinism, Lutheranism, Unitarian-
ism, and Catholicism) of the Romanians’ entry, through 
their access to the official denominations, amongst the 
privileged ones with all the heaviness of their number 
(the Romanians represented almost two thirds of the 
entire population of the Transylvanian Principality);  

îndemnat pre Io Petru Voievod Dimitrie Cercel, fiul 
Pătraşcului Vodă, domnul muntenesc, de au ridicat 
tinda beserecei… Și multe cărţi au câştigat aceşti 
preoţi beserecei”9. Prin urmare, un preot-croni-
car aduce un elogiu actului de cultură şi mai ales 
tiparului şi menţionează factorii care au contribuit 
la promovarea valorilor spirituale: învăţaţii preoţi 
braşoveni, domnul Ţării Româneşti şi judele Lukas 
Hirscher. Protagoniştii sunt însă preoţii români 
locali, pentru că ei „s-au nevoit” cu toate10. 
Din activitatea tipografică în limba română, desfă-
şurată în Transilvania în secolul al XVI-lea, reies 
anumite interferenţe dintre Ortodoxie şi curen-
tele protestante. Multe din aceste cărţi de cult 
tipărite în limba română cu alfabet chirilic au în 
prefeţe şi chiar în text învăţături cu tentă protes-
tantă, fiindcă autorităţile Transilvaniei (mai ales 
cele calvine, predominante) urmăreau atragerea 
românilor ortodocşi la Reformă. Rezultatul nu a 
fost însă pe măsura aşteptărilor, din mai multe 
motive: românii erau foarte puternic ancoraţi în 
spiritualitatea lor răsăriteană, pe care o conside-
rau şi o marcă a identităţii lor; ideile Reformei nu 
puteau avea aderenţă între ortodocşi fiindcă, cel 
puţin în formele lor iniţiale, nu erau inteligibile şi 
nici necesare, în sensul că bisericile ortodoxe apli-
cau deja învăţăturile reformate (eliminarea prima-
tului papei, a indulgenţelor, acceptarea căsăto-
riei preoţilor, eliminarea fastului din biserici şi a 
bogăţiei clerului etc.); românii – nerecunoscuţi 
ca grup privilegiat în Transilvania – nu se bucurau 
de instruirea necesară pentru a putea înţelege 
inovaţiile de dogmă şi rit ale Reformei; teama 
celor trei stări (nationes) şi a celor patru confesi-
uni (religiones) recunoscute (receptae) ale Transil-
vaniei (calvină, luterană, unitariană şi catolică) de 
pătrunderea românilor, prin accesul lor la confe-
siunile oficiale, între privilegiaţi cu toată greuta-
tea numărului lor (românii reprezentau aproape 
două treimi din întreaga populaţie a Principatu-
lui Transilvaniei); această acceptare a românilor 
ca stare ar fi periclitat monopolul puterii vechi-
lor privilegiaţi. Astfel, în urma intensei acţiuni de 
propagandă protestantă printre români, doar o 
foarte mică parte a elitei românilor (cea deja atra-
să la catolicism) a trecut, în puţine zone ale Transil-
vaniei, la calvinism. Aceasta, ca urmare a folosirii 
limbii maghiare în cadrul cultului, s-a maghiarizat 



75CandelaNordului

this reception of the Romanians as an estate would 
have endangered the monopoly of the older privileged 
estates. As such, following an intense action of Protes-
tant propaganda amongst the Romanians, only a very 
small part of the Romanian elite (that had already been 
attracted to Catholicism) converted, in few areas of 
Transylvania, to Calvinism. This part, as a result of the 
use of Hungarian as the language of the denomination, 
was slowly assimilated. Therefore, the largest part of the 
Transylvanian Romanians remained Orthodox until the 
end of the 17th century when, under the impetus of the 
House of Habsburg and of the Austrian regime, it was 
attracted to Rome through the creation of the Greek-
Catholic Church.

1 Ever since the first part of the 16th century, the Reformation reached 

the area inhabited by the Romanians and, mainly, Transylvania, where 

the Romanians cohabited with the Hungarians, the Saxons, and the 

Szeklers. The leadership of the Transylvanian principality was, at that 

time, in the hands of the Catholic estates (nationes) (the Romanians, 

being Orthodox, were not accepted amongst the estates), which, in 

1540-1570, turned to Protestantism, in a Lutheran form (the Saxons), a 

Calvinist from (the large majority of Hungarians, the Szeklers), a Unitar-

ian form (some, Hungarians and Szeklers). After a time, the purpose was 

also to attract the Orthodox Romanians to the Reformation (to Calvin-

ism mostly), however the results were insignificant.
2 Braşov (Kronstadt) was the largest urban centre of Transylvania, with 

a population comprising several ethnicities, and having two main parts: 

the centre or the Citadel (intra muros), surrounded by walls, where the 

Saxons were living, and the peripheral areas (extra muros), where the 

Romanians and the Hungarians lived; outside the walls, since ancient 

times, there had been a true parallel town, with Romanian inhabitants, 

known as Șcheii Braşovului.   
3 Aurelian Sacerdoţeanu, Predosloviile cărţilor româneşti, vol. I (1508-

1647), Bucureşti, 1938, pp.33-34. 
4 I.-A. Pop, “Cultura românilor în a doua jumătate a secolului al XVI-lea”, 

in I.-A. Pop, Th. Nägler, A. Magyari (coordinators), Istoria Transilvaniei, 

vol. II (de la 1541 până la 1711), Cluj-Napoca, 2007, pp. 290-291. 
5 The Greek word palaios means “old, ancient”.
6 The Pentateuch is a part of the Bible that comprises the first five (penta, 

in Greek) books of the Old Testament. 
7 Hurmuzaki-Densuşianu, Documente privitoare la istoria românilor, 

XV/1, Bucureşti, 1916, pp. 638-639.
8 Hurmuzaki-Densuşianu, Documente privitoare la istoria românilor, 

XV/1, Bucureşti, 1916, pp. 659-660.
9 Radu Tempea, Istoria sfintei besereci a Şcheilor Braşovului, edition by 

Octavian Şchiau and Livia Bot, Bucureşti, 1969, p. 59, 189, 195-196.
10 I.-A. Pop, “Cultura românilor în a doua jumătate a secolului al XVI-

lea”…, pp. 292-293.

în mare măsură, treptat. Astfel, masa românilor 
transilvani a rămas ortodoxă până la finele seco-
lului al XVII-lea, când, sub impulsul Casei de Habs-
burg şi al regimului austriac, a fost atrasă spre 
Roma prin crearea Bisericii greco-catolice.       

Note
1 Încă din prima parte a secolului al XVI-lea, Refor-
ma a atins şi spaţiul locuit de români şi, în primul 
rând Transilvania, unde românii trăiau împreună cu 
maghiarii, saşii şi secuii. Conducerea ţării transilvane 
o aveau atunci stările (nationes) catolice (românii, 
fiind ortodocşi, nu erau admişi între stări), care, în-
tre anii 1540-1570) au devenit protestante, în for-
mă luterană (saşii), calvină (mulţi maghiari, secui), 
unitariană (unii maghiari, secui). De la un timp, s-a 
urmărit şi atragerea românilor ortodocşi la Reformă 
(mai ales la calvinism), cu rezultate nesemnificative.  
2 Braşovul (Kronstadt) era cel mai mare centru urban 
al Transilvaniei, cu populaţie de mai multe etnii şi cu 
două zone principale: centrul sau Cetatea (intra mu-
ros), înconjurată cu ziduri, unde trăiau saşii şi regiunile 
periferice (extra muros), unde trăiau românii şi ma-
ghiarii; în afara zidurilor, se afla din vechime un ade-
vărat oraş paralel, românesc, numit Șcheii Braşovului.   
3 Aurelian Sacerdoţeanu, Predosloviile cărților româ-
nești, vol. I (1508-1647), Bucureşti, 1938, p.33-34. 
4 I.-A. Pop, „Cultura românilor în a doua jumăta-
te a secolului al XVI-lea”, în I.-A. Pop, Th. Nägler, A. 
Magyari (coordonatori), Istoria Transilvaniei, vol. II  
(de la 1541 până la 1711), Cluj-Napoca, 2007,  
pp. 290-291. 
5 Cuvântul grecesc palaios înseamnă „vechi”.
6 Pentateuhul este o parte a Bibliei care cuprinde 
primele cinci (penta, în greacă) cărţi ale Vechiului 
Testament. 
7 Hurmuzaki-Densuşianu, Documente privitoare la 
istoria românilor, XV/1, Bucureşti, 1916, p. 638-639.
8 Hurmuzaki-Densuşianu, Documente privitoare la 
istoria românilor, XV/1, Bucureşti, 1916, p. 659-660.
9 Radu Tempea, Istoria sfintei besereci a Șcheilor Bra-
șovului, ediţie de Octavian Șchiau şi Livia Bot, Bucu-
reşti, 1969, p. 59, 189, 195-196.
10 I.-A. Pop, „Cultura românilor în a doua jumătate a 
secolului al XVI-lea”…, p. 292-293.
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The evangelical message is universal. It addresses  
all people. That is why the missionary force of 
the Church has crossed the civilizational frontiers, 
coming out of the Middle East, spiritually conquer-
ing Europe, the Americas, and a significant part of 
Africa or even Asia-Pacific. Christianity has been 
divided inward, but its dynamics has become  
global. In this vast picture, Romanian Orthodoxy 
seems statistically and geographically marginal, 
although it contains the purest biblical-patristic 
lineage, among its siblings in the communion of 
righteous Churches. For the Romanian Orthodox 
clergy and believers, the “big” world is ever closer: 
we have joined, as a state, NATO and the EU, so we 
are part of the destiny of the Euro-American civili-
zation. Our national history has never been more 
clearly connected to such a vast order of magni-
tude. This brought plenty of good things and also, 

Evanghelia la zi 
The Gospel Today

Mesajul evanghelic este universal. Se adresează 
tuturor oamenilor. Tocmai de aceea, forţa misio-
nară a Bisericii a trecut frontierele civilizaţionale, 
ieşind din Orientul Mijlociu, cucerind spiritual 
Europa, cele două Americi şi o parte însemnată 
din Africa, sau chiar din Asia-Pacific. Creştinismul 
s-a divizat lăuntric, însă dinamica lui a devenit 
globală. În acest vast tablou, Ortodoxia româ-
nească pare statistic şi geografic mărginaşă, 
deşi conţine filonul biblico-patristic cel mai pur, 
alături de suratele sale din comuniunea Biserici-
lor dreptmăritoare. Pentru clerul şi credincioşii 
ortodocşi români, lumea „mare” e tot mai aproa-
pe: ne-am integrat, ca stat, în NATO şi UE, deci 
suntem parte din destinul civilizaţiei euro-ameri-
cane. Niciodată istoria noastră naţională n-a fost 
mai clar conectată la un ordin de mărime atât 
de vast. De aici au venit destule lucruri bune şi 
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not just a few bad ones. It is good that we have 
assumed democracy, after many decades of totali-
tarianism, as a political system based on civic free-
doms and human rights. That we grew faster by 
adopting the technologies, commodities, ideas and 
standards present in the Western area, from which 
we were separated by an implacable “iron curtain”. 
We take advantage of the freedom of movement 
in 26 other member states, which boosted our 
exports to the Union’s internal market and educat-
ed young people who have taken advantage of the 
international academic mobility.
On the “bad” chapter, we can prioritize the confu-
sion of values: we have entered the EU with an 
agrarian, economically unevolved society, but 
also with mistrust in people and institutions. After 
1990, Romania deepened its village-city fractures, 
experiencing the drama of the collision of more 
difficult-to-harmonize mentalities. Today, the 
moral cohesion of the nation is jeopardized by the 
fact that large categories live in different “times”. 
Some, in the pre-industrial age, others in the post-
industrial era, based on secularization, cosmo-
politanism, moral relativism and multiple identity. 
Therefore, the Romanian Orthodox Church – as a 
matrix of the Romanian spirit – has assumed more 
complex pastoral strategies. For this its mission: 
to remain “unitarian” locally. Not to consecrate, 
through its preaching, to a single, socially cultural 
model, eminently traditional. It should adapt to 
more audiences, environments and expectations. 
Can it do it? At least it tries, including through the 
new, sacerdotal and urban generation that lives in 
present times, from the Internet to social networks.
I have pleaded, in my essays, for missionary-
pastoral sensitivity. Besides the “old boiler” 
(the more difficult to understand), the faith-
ful of each parish are at the crossroads of many 
other attractions, needs and opportunities that, 
apparently or substantially, ignore (when not 
defying) the “sitting” lifestyle recommended by 
Eastern Preaching. Obviously, every Christian is 
looking for the hesychia, the recollection, the 
spiritual boyar of prayer and the liturgical peace. 
But less and less Christians have time to cultivate 
the soul: they have to run, work hard, support 
their family, educate themselves permanently, 
change their job or address often. Here, it is these  

nu puţine, rele. Bine este că am deprins, după 
multe decenii de totalitarism, democraţia, ca 
sistem politic bazat pe libertăţi civice şi drep-
turile omului. Că ne-am dezvoltat mai rapid, 
prin preluarea de tehnologii, mărfuri, idei şi 
standarde din aria occidentală, de care am fost 
separaţi printr-o implacabilă „cortină de fier”.  
Profităm de libertatea de mişcare prin alte 26 de 
state-membre, ceea ce a impulsionat exporturile 
noastre pe piaţa internă a Uniunii şi a deşteptat 
tinerimea, care profită de mobilitatea academică 
internaţională. 
La capitolul „rele”, putem pune, cu prioritate, 
confuzia valorilor: am intrat în UE cu o societate 
încă agrară, economic involuată, dar şi cu neîn-
credere în oameni şi instituţii. După 1990, Româ-
nia şi-a adâncit fracturile sat-oraş, trăind drama 
ciocnirii mai multor mentalităţi greu de armoni-
zat. Azi, coeziunea morală a naţiunii e periclitată 
de faptul că largi categorii trăiesc în „timpuri” 
diferite. Unii, în epoca preindustrială, alţii, deja 
în cea post-industrială, bazată pe secularizare, 
cosmopolitism, relativism moral şi o identi-
tate multiplă. Prin urmare, BOR ‒ ca matrice a 
românismului ‒ are de asumat strategii pasto-
rale mai complexe. Căci aceasta e misiunea ei: 
să rămână „sobornicească” pe plan local. Să nu 
consacre, prin predica ei, un singur model socio-
cultural, eminamente tradiţional. Să se adap-
teze mai multor audienţe, medii şi aşteptări. O 
poate face? Măcar încearcă, inclusiv prin noua 
generaţie sacerdotală, urbană, care trăieşte 
ea însăşi în actualitate, de la internet, până la 
reţelele de socializare. 
Am tot pledat, în eseurile mele, pentru supleţe 
misionar-pastorală. Pe lângă „graiul vechilor caza-
nii” (tot mai greu de înţeles), credincioşii fiecărei 
parohii se află la intersecţia multor altor atracţii, 
nevoi şi prilejuri care, aparent sau substanţial, 
ignoră (când nu sfidează) stilul de viaţă „aşezat”, 
recomandat de Predania răsăriteană. Evident 
că orice creştin caută isihia, reculegerea, boie-
ria duhovnicească a rugăciunii şi tihna liturgică. 
Dar tot mai puţini creştini au timp de cultura 
sufletului: trebuie să alerge, să muncească din 
greu, să-şi susţină familia, să se educe perma-
nent, să-şi schimbe adesea meseria sau adresa. 
Ori iată că tocmai aceşti oameni postmoderni, 
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postmodern people who are more or less superfi-
cially or formally united with the Sacraments of the 
Church, are the future of faith, so they must in no 
way be alienated. Those over 50 years old (I choose 
this symbolic threshold) are weary by the hardness 
of their experiences, are more tired, less attentive 
to worldly temptations and more eager to reach the 
shoreline of an existential Christian “conclusion” 
around Jesus Christ. Those below this age mark, 
on the other hand, can wander endlessly, or even  
irremediably, though God, of course, has the power 
to bring them back to the Heavenly Father’s House, 
in thousands of ways known only by Himself. In order 
to be universal in its own home, the Church has the 
vocation to teach all of them with the salvific beauty 
of the Annunciation, beyond the variety of human 
creation, the shifting image of succeeding genera-
tions and the capricious spirit of history. The “Fulness 
of Time” happened only once in the Bethlehem  
of Judea. Adaptation to times is incessantly.

mai căldicei, mai superficial sau formal uniţi cu 
Tainele Bisericii, sunt viitorul credinţei, deci ei 
nu trebuie cu niciun chip înstrăinaţi. Cei de peste 
50 de ani (iau acest prag cu titlu simbolic) sunt 
frăgeziţi de duritatea experienţelor consumate, 
au mai obosit, sunt mai puţin atenţi la ispitele 
lumeşti şi mai dornici să atingă limanul unei 
„concluzii” existenţiale creştineşti, în preajma lui 
Iisus Hristos. Cei sub această vârstă, în schimb, 
pot rătăci durabil, sau chiar iremediabil, deşi 
Dumnezeu are, fireşte, puterea de a-i readuce, 
pe mii de căi numai de El ştiute, înapoi în Casa 
Tatălui ceresc. Pentru a fi universală în propria 
ogradă, Biserica are însă vocaţia de a-i deprin-
de pe toţi cu frumuseţea mântuitoare a Bunei 
Vestiri, dincolo de varietatea creaţiei omeneşti, 
de chipul schimbător al succesivelor generaţii şi 
de spiritul capricios al istoriei. „Plinirea vremii” 
s-a petrecut irepetabil, în Bethleemul Iudeii. 
Adaptarea la vremuri se face necontenit…









Aurora boreală la Tromsø, Norvegia l Boreal Aurora in Tromsø, Norway 
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Steps towards the reunification of the families 
separated by force in Norway and the activities 
with young people within the Romanian Orthodox 
Diocese of Northern Europe

I. CHRISTIAN FAMILY:
BASTION AGAINST SECULARIZATION
The Christian-Orthodox perspective on reality 
presumes the living of God, the One Who is every-
where and fills everything (cf. Ephesians 4:10) in 
the actual circumstances of existence, in every 
aspect of our life. The secular vision, in turn, wants 
to segment the existence of God in general and of 
religion in particular, in autonomous parts unre-
lated to real life. The evil seduction of the latter 
consists not in the denial of the fact that God exists, 
but rather in the assertion that He has His place 
“specially arranged” and does not necessarily  

Rev. Octavian-Horațiu Mureșan
Copenhagen

Deacon Laurențiu Drăghicenoiu
Stockholm

Preot Octavian-Horațiu Mureșan 
Copenhaga

Diacon Laurențiu Drăghicenoiu
Stockholm

Familia creștină are nevoie  
de iubirea lui Hristos 
The Christian Family is in Need 
of the Love of Christ 

Demersuri pentru reîntregirea familiilor separate 
forțat în Norvegia și acțiunile cu tinerii în cadrul 
Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord

I. FAMILIA CREȘTINĂ:  
BASTION ÎMPOTRIVA SECULARIZĂRII
Perspectiva creştin-ortodoxă asupra realităţii 
presupune trăirea lui Dumnezeu, Cel ce pretu-
tindea este şi pe toate le umple (cf. Efeseni 4, 10) 
în împrejurările concrete ale existenţei, în fieca-
re aspect al vieţii noastre. Viziunea secularistă, 
în schimb, doreşte segmentarea existenţei lui 
Dumnezeu în general şi a religiei în special, în părţi 
autonome fără legătură cu viaţa reală. Seducţia 
malefică a celei din urmă constă nu în negarea 
faptului că Dumnezeu există, ci mai degrabă în 
aserţiunea că El îşi are locul Lui „special amenajat” 
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interact with the other domains of existence.
Thus, the true challenge of the contemporary Chris-
tian is the organic awareness and integration of the 
sanctifying presence of God in his own way of life, 
avoiding at all costs the partition dictated by the 
deeply secular contemporary culture, especially  
here in the Nordic countries. And if the Church is 
the crucible where this Orthodox perspective of 
the world is born, the laboratory where it is most 
often cultivated is the institution of the Family.
And unfortunately, we find that the traditional 
Family is currently confronted with a crisis gener-
ated, among other things, by the “confrontation” 
with the secularized societies where the Roma-
nian Orthodox Christians in Scandinavia chose to 
live. And one of the most pressing aspects of this 
crisis is the condition of the child as a result of the 
interference of social services of the states of resi-
dence in the dynamics of the traditional family. We 
are aware of the cases in which apparent abusive 
intervention to separate the child from their own 
family and the indifference to their trauma in the 
new adoptive family seem to instill the idea of   the  

şi nu interacţionează în mod necesar cu celelalte 
domenii ale existenţei.
Astfel, adevărata provocare a creştinului contem-
poran este conştientizarea şi integrarea organică 
a prezenţei sfinţitoare a lui Dumnezeu în propriul 
mod de viaţă, evitând cu orice preţ compartimen-
tarea dictată de cultura contemporană, adânc 
secularizată, mai ales aici, în Ţările Nordice. Iar 
dacă Biserica este creuzetul unde se naşte aceas-
tă perspectivă ortodoxă asupra lumii, laborato-
rul unde ea se cultivă cel mai des îl reprezintă 
instituţia Familiei.
Și, din nefericire, constatăm că tocmai Fami-
lia tradiţională se confruntă în prezent cu o criză 
generată, printre altele, de „confruntarea” cu 
societăţile secularizate în care creştinii ortodocşi 
români din Scandinavia au ales să trăiască. Iar unul 
dintre aspectele cele mai stringente ale acestei 
crize este condiţia copilului în urma imixtiunii servi-
ciilor sociale din statele de rezidenţă în dinamica 
familiei tradiţionale. Ne sunt cunoscute cazurile în 
care aparenta intervenţie abuzivă de a separa copi-
lul de propria familie şi indiferenţa faţă de trauma 
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disinterest of the competent institutions concern-
ing the mental health or the correct emotional 
development of the child or at least the incapac-
ity to grasp the tragic end of these actions. In this 
context, the well-being of the children and the 
maintenance of the unity of the aforementioned 
families have in recent years consisted of seri-
ous concerns for all Romanians in the Diocese of 
Northern Europe. His Grace Bishop Macarie Drăgoi 
took sadly notice of this fact and considered a duty 
of Christian love to be with these much-troubled 
families and spared no effort to make their drama 
known by intervening in the media space and by 
alerting the competent authorities in Romania 
and in the Scandinavian states. The following are 
the details of the most well-known cases and the 
way in which the Romanian Orthodox Diocese of 
Northern Europe tried to be with her sons, and 
became actively involved in the reunification of the  
separated families.
It takes a lot of pastoral care to heal the wounds 
caused by such situations, but the Church’s concern 
for the Family is not limited to many personal visits, 
formal steps or prayer hours for their reunification 
but also encompasses active involvement in the 
continuous formation of the young, showing them 
the great joy that the living of authentic values   in 
Christ brings. That is why we consider it helpful to 
review the main directions in the youth mission in 
the Diocese of Northern Europe.

II. THE CASE OF THE FAMILIES SEPARATED BY 
FORCE
II.1. Children’s wellbeing comes first: the call to 
raise and educate children in the family
The year 2016 was filled with pastoral challenges 
for the Romanian Orthodox community in Scandi-
navia, being marked by a state of concern and an 
atmosphere of solidarity with the Romanian fami-
lies whose children were separated by force as a 
result of the intervention of Childhood Protection 
(Barnevernet) in Norway. The most recent case 
was the family of Romanian Marius Bodnariu, an 
IT engineer, and his Norwegian wife Ruth, a nurse, 
whose children were taken from parents by the 
Norwegian child protection service Barnevernet 
in November after the two daughters, the eldest 
in the family, would have said they were getting  

acestuia în noua familie adoptivă par să inculce 
ideea dezinteresului instituţiilor abilitate faţă de 
sănătatea psihică sau dezvoltarea emoţională 
corectă a copilului sau, cel puţin, incapacitatea de a 
sesiza finalitatea tragică a acestor acţiuni. În acest 
context, binele copiiilor şi menţinerea unităţii fami-
liilor mai sus menţionate au constituit, în ultimii ani, 
motive serioase de îngrijorare pentru toţi românii 
din Episcopia Europei de Nord. Preafinţitul Părinte 
Episcop Macarie Drăgoi a luat, cu tristeţe, act de 
această stare de fapt şi a considerat o datorie a 
iubirii creştineşti în a fi alături de aceste familii greu 
încercate şi a nu precupeţi niciun efort pentru a 
face cunoscută drama lor prin intervenţii în spaţiul 
media şi prin alertarea autorităţilor competente 
din România şi din statele scandinave. În rândurile 
care urmează sunt redate detaliile celor mai cunos-
cute cazuri şi modul în care Episcopia Ortodoxă 
Română a Europei de Nord a încercat să fie alături 
de fiii săi sufleteşti, implicându-se activ în reîntre-
girea familiilor despărţite.
E nevoie de multă grijă pastorală pentru vinde-
carea rănilor provocate de astfel de situaţii însă 
grija Bisericii faţă de Familiei nu se limitează doar 
la numeroasele vizite personale, demersuri oficia-
le sau ore de rugăciune pentru reîntregirea lor, ci 
presupune şi implicarea activă în formarea conti-
nuă a tinerilor, prezentându-le marea bucurie pe 
care o aduce trăirea valorilor autentice în Hristos. 
De aceea considerăm utilă şi trecerea în revis-
tă a principalelor direcţii în misiunea cu tinerii în 
Episcopia Europei de Nord.

II. CAZUL FAMILIILOR SEPARATE FORȚAT
II.1. Binele copiilor primează: apel la creşterea şi 
educarea copiilor în familie
Anul 2016 a fost plin de provocări pastorale pentru 
comunitatea ortodoxă română din Scandinavia, 
fiind marcat de o stare de îngrijorare şi o atmosfe-
ră de solidaritate cu familiile româneşti ale căror 
copii au fost separaţi forţat în urma intervenţiei 
Protecţiei Copilului (Barnevernet) din Norvegia. 
Cel mai prezentat caz a fost cel al familiei româ-
nului Marius Bodnariu, inginer IT, şi ai soţiei sale 
norvegiene Ruth, asistentă medicală, ai căror copii 
au fost luaţi de la părinţi de serviciul de protecţie a 
copilului din Norvegia ‒ Barnevernet, în noiembrie, 
după ce cele două fete, cele mai mari din familie, 
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physical corrections from their parents. Also, 
parents were suspected of religious indoctrination 
of their children. The five children were placed in 
three surrogate families, after which the interna-
tional adoption procedure for them was opened. 
The much-publicized case of the Bodnariu fami-
ly also joined in a similar attempt the family of 
Dumitru and Mihaela Nan, whose children, Bianca-
Mihaela and Dragoş-Dumitru, were socially placed 
in surrogate families. Ever since the onset of the 
crisis of the two families, His Eminence Bishop 
Macarie Drăgoi of Northern Europe had the oppor-
tunity to visit and consult for raising and educat-
ing children within their own families as the best 
measure taken in the interest of the children.
Assured by the good intent of the authorities, 
convinced that well-being of the children have to 
take precedence in any process and without issuing 
valuable judgments on the specific administrative 
procedures of each state, Father Bishop Macarie 
has appealed to all the competent courts in solv-
ing the two cases in order to find legal and human 
solutions for the families, to be able to assume the 
natural role of balanced growth and education of 
their children, so that they can regain peace and 
quiet in a healthy family atmosphere. 

II.2. Father Bishop Macarie, after his visit to hard 
fought families: “I found no trace of irrespon-
sibility”
The Romanian Orthodox Bishop of Northern 
Europe spoke about his visit to Norway’s separated 
families in a television interview. “Beyond the polar 
circle, we visited an Orthodox family, the Nan fami-
ly, in the same situation as Bodnariu’s Evangelical 
family of believers. My great joy was to find very 
responsible families with a Christian conscious-
ness that leaves no doubt about the responsibility 
and awareness of the serious situation. We have 
not found any trace of irresponsibility or religious 
fundamentalism. They received me with a lot of 
warmth, I felt that their suffering is terribly hard 
to bear”, explained the hierarch for a Romanian TV 
station. The Bishop of Northern Europe then drew 
attention to the severity of the traumas caused to 
parents and children through the method of the 
forced separation. He did not rule out the exist-
ence of “errors that can arise in the relationship 

ar fi spus că primesc corecţii fizice de la părinţi. De 
asemenea, părinţii ar fi fost suspectaţi şi pentru 
îndoctrinarea religioasă a copiilor. Cei cinci copii au 
fost plasaţi în trei familii-surogat, ulterior deschi-
zându-se procedura adopţiei internaţionale pentru 
ei. Mult mediatizatului caz al familiei Bodnariu i s-a 
alăturat, într-o încercare similară, şi familia soţilor 
Dumitru şi Mihaela Nan, ai căror copii, Bianca-
Mihaela şi Dragoş-Dumitru au fost plasaţi social 
în familii surogat. Încă de la debutul crizei celor 
două familii, Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie 
Drăgoi al Europei de Nord a avut ocazia să îi vizite-
ze şi să opineze pentru creşterea şi educarea copi-
ilor în interiorul propriilor familii, ca cea mai bună 
măsură luată în interesul copiilor.
Încredinţat de buna-inteţie a autorităţilor, convins 
că binele copiilor trebuie să primeze în orice 
demers şi fără a emite judecăţi de valoare asupra 
procedurilor administrative specifice fiecărui stat, 
Părintele Episcop Macarie a iniţiat un apel către 
toate instanţele competente în rezolvarea celor 
două cazuri pentru găsirea soluţiilor legale şi 
umane pentru ca familiile să-şi poată asuma rolul 
firesc de creştere şi educare echilibrată a copiilor, 
pentru ca aceştia din urmă să-şi regăsească pacea 
şi liniştea în atmosfera familială sănătoasă.

II.2. Părintele Episcop Macarie, după vizita la 
familiile greu încercate: Nu am găsit nicio urmă 
de iresponsabilitate
Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord 
a povestit, într-o intervenţie televizată, cum a 
decurs vizita sa la familiile despărţite din Norvegia. 
„Dincolo de cercul polar am vizitat o familie orto-
doxă, familia Nan, aflată în aceeaşi situaţie precum 
familia de credincioşi evanghelici Bodnariu. Marea 
mea bucurie a fost să găsesc familii foarte respon-
sabile, cu o conştiinţă creştină care nu lasă urmă de 
îndoială în ce priveşte responsabilitatea şi conşti-
entizarea situaţiei grave. Nu am găsit nicio urmă 
de iresponsabilitate sau fundamentalism religios. 
M-au primit cu multă căldură, am simţit că sufe-
rinţa lor e cumplit de greu de suportat”, a explicat 
ierarhul pentru un post românesc de televiziune.
Episcopul Europei de Nord a atras apoi atenţia refe-
ritor la severitatea traumelor provocate părinţilor şi 
copiilor prin măsura separării forţate. El nu a exclus 
existenţa unor „erori care pot apărea în relaţia  
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between parents and children”, but stressed that 
they can only be solved within the family. “As a 
Christian brother and parent, I testify what I see 
and feel: a pain hard to express to words. Each of us, 
from the position we are in, has a moral obligation 
to support family values. (...) We have the moral 
obligation to ensure that the tumbling of strictly 
institutional approaches must not reduce the soul 
and the relationships in society to statistical and 
theoretical approaches. These are people, souls, 
who are very fragile. In the Bodnariu family and 
the Nan family, I was received with much love and 
warmth, and I gave them comfort and encourage-
ment. In these difficult times of great tribulation it 
is important to be close together. In the beginning, 
the Bodnariu spouses could not tell me anything. 
They wept at my chest and I wept with them, then 
we wiped away our tears and talked. Traumatized, 
both parents and children. I have made and appeal 
to all competent authorities, concerned with the 
interest of the children, to find the best solutions 
for them, to find peace and quiet. Only families 
can truly assume the role of balanced growth and 
education of children”, the Orthodox Bishop of 
Northern Europe also said. 

dintre părinţi şi copii”, dar a subliniat că acestea 
pot fi rezolvate doar în sânul familiei. „În calita-
te de frate creştin şi părinte, mărturisesc ce văd 
şi simt: o durere greu de expus în vorbe. Fiecare 
dintre noi, din poziţia în care suntem, avem obliga-
ţia morală să susţinem valorile familiale. (...) Avem 
obligaţia morală să veghem ca nu cumva tăvălugul 
abordărilor strict instituţionale să reducă sufletul şi 
relaţiile din societate la abordări statistice şi teore-
tice. E vorba de oameni, de suflete, care sunt foarte 
fragile. La familia Bodnariu, cât şi la familia Nan, am 
fost primit cu multă dragoste şi căldură sufleteas-
că şi le-am adus mângâiere şi încurajare. În aceste 
momente grele de mare încercare e important să 
fim alături unii de alţii. La început, soţii Bodnariu nu 
mi-au putut spune nimic. Au plâns la pieptul meu şi 
eu am plâns împreună cu ei, apoi ne-am şters lacri-
mile şi am vorbit. Sunt traumatizaţi, atât părinţii, 
cât şi copiii. Am făcut şi fac apel la toate autorită-
ţile competente, preocupate de interesul copiilor, 
să găsească soluţiile cele mai potrivite pentru ca ei 
să-şi găsească pacea şi liniştea. Numai familiile îşi 
pot asuma cu adevărat rolul de creştere şi educa-
re echilibrată a copiilor”, a mai povestit Episcopul 
Ortodox al Europei de Nord.

Părinele Episcop 
Macarie în vizită  
la familia Nan, 
după recuperarea 
copiilor, Tromsø, 
Norvegia , 28 
octombrie 2016 
| Father Bishop 
Macarie during 
a visit at the Nan 
family, after the 
retrieval of their 
children, Tromsø, 
Norway,  October 
28, 2016
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II.3. Repairing an obvious injustice.  
Reunification of Families
The unremitting approaches to the competent 
authorities, and especially the countless hours of 
contemplation and prayer that have risen through-
out this period in the parishes of the Diocese of 
Northern Europe, have not remained unanswered. 
Not accidentally, in June of 2016, during an event 
in Norway dedicated to the Children and Parents, 
His Grace Bishop Macarie Drăgoi of North Europe, 
accompanied by priest Nicolae Tănase from 
Valea Plopului, the most famous PRO-LIFE activ-
ist and the protector of more than three hundred 
orphans in Romania and Dr. Pavel Chirilă, the 
founder of Christiana, the first collaboration asso-
ciation between doctors and clergy in Romania, 
enthusiastically received the news of the reunifi-
cation of the Bodnariu family. “Through this solu-
tion, the Norwegian authorities have shown that 
they are able to weigh the real interest of the chil-
dren. This act of normality encourages us and we 
hope that the precedent will influence and solve 
other cases. We think here primarily of the Nan 
family and other families in Norway who still need 
our prayers and solidarity to eventually find their 

II.3. Repararea unei nedreptăţi evidente.  
Reîntregirea familiilor
Iată că demersurile neîncetate pe lângă autorităţile 
competente, dar mai ales nenumăratele ceasuri 
de privehgere şi rugăciune ce se înălţaseră în tot 
acest răstimp în parohiile de pe cuprinsul Episco-
piei Europei de Nord nu au rămas fără răspuns. Nu 
întâmplător, în luna iunie a anului 2016, în timpul 
unei manifestări din Norvegia dedicate Copiilor 
şi Părinţilor, Preasfinţitul Părinte Episcop Maca-
rie Drăgoi al Europei de Nord, însoţit de preotul 
Nicolae Tănase de la Valea Plopului, cel mai cunos-
cut activist al PRO-LIFE şi ocrotitorul a peste trei 
sute de orfani în România şi de dl dr. Pavel Chirilă, 
fondatorul în România a primei asociaţii de conlu-
crare între medici şi clerici, Christiana, au primit 
cu entuziasm vestea reîntregirii familiei Bodnariu. 
„Prin această soluţionare, autorităţile norvegiene 
au dovedit că sunt capabile să cântărească realul 
interes al copiilor. Acest act de normalitate ne încu-
rajează şi nădăjduim că precedentul va influenţa şi 
rezolvarea altor cazuri. Ne gândim aici în primul 
rând la familia Nan şi la alte familii din Norve-
gia care au nevoie în continuare de rugăciunile şi  
solidaritatea noastră pentru ca în cele din urmă 

Părinele Episcop 
Macarie în vizită la 

familia Bodnariu,  
Førde, Norvegia 

20 ianuarie 2016,  
| Father Bishop 
Macarie paying 

a visit to the 
Bodnariu family, 
Førde, Norway, 

January 20, 2016
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joy and natural fulfillment in the warmth of their 
family home with their children”. Father Bishop 
Macarie said that day. The definitive reunion of 
the Nan family would last, with the final ruling 
being given only in December of the same year, 
after a tedious legal process involving numerous 
upheavals, including even the surprising arrest 
of the head of the family (fortunately short-lived 
and unfounded). Once the tribulations of the 
separated famines ended, the natural reaction 
was doxology and thanks to all those who have 
watched, both spiritually and bodily, alongside 
these families, helping them to cross the clock of 
terrible trials that at one time seemed implacable. 
The decisions given by the Norwegian justice have 
shown that there is still justice even in these trou-
bled times, if we show solidarity and cohabitation 
with our brothers and if we do not surrender to 
the forces that unbalance and destroy family and 
society. The traumatic experience of the unjust 
separation of the Nan family has reminded us in 
a painful way of the importance of the existence 
of united and powerful communities in the faith. 
“Undoubtedly, the attempts through which Nan 
and Bodnariu families have passed through have 
brought us closer together and have awakened us 
to the harsh reality of the challenges of the world 
in which we live. Our hope is for Romanians in the 
Nordic countries and everywhere to rediscover 
and preserve the invaluable gift of unity and faith, 
the gift of peace and passion and sharing of joys 
and triumphs. It is time to realize that only togeth-
er, closely united around God and the Church, we 
can break through these trials”,concluded His 
Grace Father Macarie. 

III. ACTIVITIES WITH YOUNG PEOPLE
III. 1. The fundamental coordinates of the mission 
with youth in the Diocese of Northern Europe
To become adult and mature is, in today’s world, a 
much more challenging encounter than in the previ-
ous period. The influence of secularist ideologies is 
felt in all levels of society, which is why the young 
Romanian Orthodox Diaspora often feels that they 
have to oscillate between two worlds. On one hand, 
the world of the Family and the Church, in which 
God is an organic presence, and in which Christian 
credo and ethos is well defined and transmitted  

să-şi regăsească, alături de copiii lor, bucuria şi 
împlinirea firească în căldura căminului familial”. 
declara Părintele Episcop în acea zi. Reunirea defi-
nitivă a familiei Nan avea să mai dureze, sentinţa 
definitivă fiind dată abia în luna decembrie a 
aceluiaşi an, după un anevoios proces juridic cu 
numeroase răsturnări de situaţie printre care chiar 
arestarea surprinzătoare (din fericire de scurtă 
durată şi nefondată) a capului familiei. 
Odată sfârşite tribulaţiile famniliilor despărţite,  
reacţia firească a fost cea de doxologie şi mulţumiri 
adresate tuturor celor care au privegheat, 
duhovniceşte şi trupeşte, alături de aceste fami-
lii, ajutându-le să traverseze ceasul unor cumplite 
încercări care, la un moment dat, păreau implacabi-
le. Deciziile date de justiţia norvegiană au arătat că 
există încă dreptate chiar şi în aceste vremi tulburi, 
dacă dăm dovadă de solidaritate şi de împreună-
pătimire cu fraţii noştri şi dacă nu capitulăm în faţa 
forţelor care destructurează familia şi societatea. 
Experienţa traumatică a despărţirii nedrepte a fami-
liei Nan ne-a readus aminte, într-un mod dureros, 
de importanţa existenţei unor comunităţi unite şi 
puternice în credinţă. ”Fără îndoială că încercările 
prin care au trecut familiie Nan şi Bodnariu ne-au 
adus mai aproape unii de alţii şi ne-au trezit la 
realitatea dură a provocărilor lumii în care trăim. 
Nădejdea noastră este ca românii din ţările nordi-
ce şi de pretutindeni să redescopere şi să păstre-
ze darul nepreţuit al unităţii de neam şi credinţă, 
darul împreună-pătimirii şi al împărtăşirii bucuri-
ilor şi biruinţelor. E momentul să conştientizăm că 
numai împreună, strâns uniţi în jurul lui Dumnezeu 
şi al Bisericii, putem răzbi prin aceste încercări”, a 
conchis Preasfinţitul Părinte Macarie.

III. ACTIVITĂȚI CU TINERII
III. 1 Coordonatele fundamentale ale misiunii cu 
tinerii în Episcopia Europei de Nord
A deveni adult şi a te maturiza este, în lumea de 
astăzi, o provocare mult mai dificilă decât în peri-
oada anterioară. Influenţa ideologiilor secula-
riste se resimte în toate palierele societăţii, fapt 
pentru care tânărul ortodox român din Diaspo-
ră simte adeseori că trebuie să penduleze între 
două lumi. Pe de o parte lumea Familiei şi a Bise-
ricii, în care Dumnezeu este prezent organic şi în 
care credo-ul şi ethosul creştin este bine definit şi 
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from generation to generation (Jude 1.3) and civil 
society in which he struggles to fit in, here the 
North of Europe, where it does his best, if not to 
reject Christ, at least to limit His influence to the 
private space, excluding Him from everyday life 
and transforming into doctrine the attempt to 
destroy any traditional view of the world. It is clear 
that the Romanian Orthodox young people here 
are more exposed to the negative and destruc-
tive influences, that can and want to shape and 
dictate who they become. That is why the Church’s 
effort is to help them assimilate and integrate the 
teachings and traditions of our Orthodox Church 
until they become a living presence in the lives of 
young people. “The mission of the Church with you 
young people is not an option, but a necessity!” 
said Bishop Macarie of Northern Europe in Octo-
ber 2016, on the occasion of a pastoral visit among 
the Romanians in the capital of the Danish king-
dom, Copenhagen. This meeting was marked on 
one hand in the events of the Homage Year dedi-
cated by the Romanian Patriarchate to religious 
education of the Orthodox Christian youth, and 
on the other hand, in the old tradition already in 
this eparchy, as every year, of the Youth Center 
“Saint Voivode Steven the Great” of the Romanian 
Orthodox Diocese of Northern Europe to gather in 
such meetings the young people who desire Christ 
and the Romanian and spiritual feeling. The Youth 
Center is organically linked to the life of each parish 
of the Diocese of Northern Europe and is intend-
ed to be a ministry whose work, orientation and 
implementation reflects faith, tradition and Chris-
tian-Orthodox life in the context of the contempo-
rary world. The principles or pillars on which this 
project is based are the following: 
• Liturgy or Worship
As Orthodox Christians, we believe that God is 
revealed through Holy Tradition and Holy Scrip-
ture. Worship or adoration is their sacramental 
expression and it is therefore extremely impor-
tant that members of the Youth Center be active 
participants in the Church’s services and sacra-
ments. Otherwise, without this doxological and 
sacramental dimension, we risk falling into a sterile 
humanism, in which kindness is no longer a divine 
fountain from which we also have communion, but 
the imaginary product of self-sufficiency. 

transmis din generaţie în generaţie (cf. Iuda 1,3) şi  
societatea civilă în care se zbat să fie integraţi, 
care aici în Nordul Europei face tot posibilul dacă 
nu să Îl respingă pe Hristos, cel puţin să Îi limiteze 
influenţa la spaţiul privat, excluzându-L din viaţa 
de zi cu zi şi transformând în doctrină încercarea 
de a destructura orice viziune tradiţională asupra 
lumii. E limpede că tinerii ortodocşi români de 
aici sunt mult mai expuşi influenţelor negative şi 
distructive care pot şi doresc să îi modeleze şi să 
le dicteze cine să devină. Din acest motiv efortul 
Bisericii este să îi ajute să asimileze şi să integre-
ze învăţăturile şi tradiţiile Bisericii noastre Orto-
doxe până la momentul în care ele să devină o 
prezenţă vie în viaţa tinerilor. „Misiunea Bisericii 
cu voi tinerii nu este o opţiune, ci o necesitate!” 
afirma Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie al 
Europei de Nord în luna octombrie a anului 2016, 
cu ocazia unei vizite pastorale în mijlocul românilor 
din capitala regatului danez, Copenhaga. Această 
întrunire s-a înscris, pe de o parte, în cadrul mani-
festărilor Anului Omagial dedicat în Patriarhia 
Română educaţiei religioase a tineretului creştin 
ortodox, iar pe de altă parte, în tradiţia veche 
deja în această eparhie, ca în fiecare an, Centrul 
de tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” al 
Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord să 
îi adune pe tinerii doritori de Hristos şi de simţire 
românească şi duhovnicească în astfel de întâlniri. 
Centrul de Tineret este organic legat de viaţa 
fiecărei parohii din Episcopia Europei de Nord şi 
se doreşte a fi o slujire a cărei lucrare, orientare şi 
punere în aplicare să reflecte credinţa, tradiţia şi 
viaţa creştin-ortodoxă în contextul lumii contem-
porane. Principiile sau pilonii pe care se sprijină 
acest proiect sunt următorii:
 ▪ Liturghie sau Închinare

În calitate de creştini ortodocşi, noi credem că 
Dumnezeu se descoperă prin Sfânta Tradiţie şi 
Sfânta Scriptură. Închinarea sau adorarea este 
expresia sacramentală a acestora şi este, prin 
urmare, extrem de important ca membrii Centru-
lui de Tineret, să fie participanţi activi la slujbele 
şi Tainele Bisericii. Altfel, fără această dimensiune 
doxologică şi sacramentală, riscăm să cădem într-
un umanism steril, în care bunătatea nu mai este 
un apanaj divin din care ne împărtăşim şi noi, ci 
produsul imaginar al unei morale autosuficiente.  
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• Communion or fellowship 
By cultivating communion and fellowship, we 
imitate Life in the Blessed Trinity, the relationship 
of communion between the Father, the Son and the 
Holy Spirit, thus increasing our lives in the Loving 
and Merciful Lord. Whether there are confer-
ences and spiritual seminars under the guidance 
of the priest, sports and recreational activities 
with young people, camps, cultural evenings, films, 
video and multimedia presentations, the staging 
of various Christian themed plays, pilgrimages, 
excursions or hiking, volunteering at the parish 
level, group discussions on various contemporary 
issues (books, films, music) or participation in the 
parish missionary and pastoral programs - frater-
nal communion, the after-communion of the Litur-
gy, and spending together as much time as possible 
are as many spiritual oases in the scarce spiritual 
landscape in which young people spend the week. 
• Deaconry or Serving 
A life of service, according to the model of Christ, 
involves some self-interrogations: “How can I use 

 ▪ Comuniune sau părtășie
Prin cultivarea comuniunii şi a părtăşiei imităm 
viaţa din sânul Preasfintei Treimi, relaţia de Comu-
niune dintre Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, crescând 
astfel viaţa noastră în Domnul Cel Iubitor şi Milos-
tiv. Fie că este vorba de conferinţe şi seminarii 
duhovniceşti sub îndrumarea preotului, activităţi 
sportive şi recreative cu tinerii, tabere, seri cultu-
rale, filme, prezentări video şi multimedia, punerea 
în scenă a diverse piese de teatru cu tematică 
creştină, pelerinaje, excursii sau drumeţii, volunta-
riatul la nivelul parohiei, discuţii de grup cu privire 
la diverse probleme contemporane (cărţi, filme, 
muzică) sau participarea la programele misionare 
şi pastorale ale parohiei – comuniunea frăţească, 
prelungirea Liturghiei şi petrecerea împreună a 
cât mai mult timp de calitate sunt tot atâtea oaze 
duhovniceşti în peisajul spiritual rarefiat în care 
tinerii îşi petrec săptămâna. 
 ▪ Diaconie sau Slujire

O viaţă de slujire, după modelul christic, presu-
pune câteva auto-interogaţii: „Cum pot eu să îmi 

Sărbătorind Ziua Internaţională a Copilului, Oslo, Norvegia, 1 iunie 2016 | Celebrating the International Children's Day, Oslo, Norway, June 1, 2016
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my God-given gifts to serve those who need me? 
How can one of those who respond to the call of 
our Lord Jesus Christ (Matthew 25:31-46) be able 
to feed the hungry, dress up the naked, visit those 
who are imprisoned?” Some possible answers 
may be: visits to the elderly, the sick and lonely, 
supporting the charitable missions in our ward 
or other volunteer actions in which our time, 
knowledge or resources are made available to our 
neighbor. 
• Testimony 
To be truly glad, young Christians must share with 
others what they have received. Be witnesses and 
confessors of their faith, offering a convincing 
word and verbal expression of this belief to those 
they come into contact with. It is possible to offer 
a beautiful and righteous witness: by participat-
ing in the catechesis and spiritual seminaries of 
the parishes of the diocese, sharing faith with 
one another and other people outside the group, 
becoming Christ’s confessors for the people they 
come into contact with or inviting a friend or 
acquaintance at the church or at an event at the 
Youth Center. At the same event, the hierarch gave 
the Orthodox young from the Youth Center, the 
Copenhagen branch, the Medal with the engraving  
of Saint Stephen the Great, the protector of the 
Youth Center of the Romanian Orthodox Diocese, 
reminding them that the mission and the goal 
of the youth organization is to help to discover 
the depths of faith and provide them with the 
resources and levers necessary to develop a 
personal relationship with our Lord and Savior 
Jesus Christ and transform into active members 
of His living Church. In other words, to equip them 
with the necessary tools and to help them in their 
journey to salvation.

folosesc darurile date de Dumnezeu pentru slujirea  
celor care au nevoie de mine? Cum pot face 
parte dintre cei care răspund chemării Domnului 
nostru Iisus Hristos (Matei 25, 31-46) de a hrăni 
pe cel flămând, a îmbrăca pe cel gol, a vizita pe 
cei închişi?”. Iar câteva posibile răspunsuri pot fi: 
prin vizite la persoanele în vârstă, la cei bolnavi 
şi singuri, prin susţinerea misiunilor caritabile din 
episcopia noastră sau prin alte acţiuni de voluntari-
at în care ne punem la dispoziţie aproapelui timpul, 
cunoştinţele sau resursele proprii.
 ▪ Mărturie

Pentru a fi cu adevărat bucuroşi, tinerii creştini 
trebuie să împărtăşească şi celorlalţi ce au primit. 
Să fie martori şi mărturisitori ai credinţei lor, oferind 
un cuvânt convingător şi exprimarea verbală a aces-
tei credinţe celor cu care vin în contact. Se poate 
oferi o frumoasă şi dreaptă mărturie: participând 
la catehezele şi seminariile duhovniceşti din paro-
hiile episcopiei, împărtăşind credinţa unul cu altul 
şi cu alte persoane din afara grupului, devenind 
mărturisitori ai lui Hristos pentru oamenii cu care 
vin în contact sau invitând un prieten sau cunos-
cut la biserică sau la un eveniment al Centrului de 
Tineret. În cadrul aceleiaşi manifestări, ierarhul a 
conferit tinerilor ortodocşi din Centrul de Tineret, 
filiala Copenhaga, medalia cu chipul Sfântului Voie-
vod Ștefan cel Mare, ocrotitorul Centrului de Tine-
ret al Episcopiei Ortodoxe Române, reamintindu-le 
că misiunea şi scopul organizaţiei de tineret este 
de a îi ajuta să descopere profunzimile credinţei şi 
a le oferi resursele şi pârghiile necesare dezvoltă-
rii unei relaţii personale cu Domnul şi Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos şi transformării în membrii activ 
ai Bisericii Lui celei vii. Cu alte cuvinte, de a-i echipa 
cu instrumentele necesare şi a-i ajuta în călătoria 
lor spre mântuire.
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On May 20-21, 2016, on the feast of the Saints  
Emperors, equals to the Apostles, Constantine and his  
mother, Helen, the meeting of the young from the 
Orthodox Diocese of Northern Europe was held in 
Ikast, Denmark, a meeting attended by young Roma-
nians, as well as by Scandinavians coming from the 
Nordic countries: Sweden, Norway, Finland and 
Denmark. They prayed together with His Grace 
Father Macarie, the Orthodox Bishop of the Roma-
nian Orthodox Diocese of Northern Europe, and with 
several priests and deacons, during the Vespers of 
the Romanian Orthodox Monastery of Saint Macarie 
the Roman (of Mesopotamia) and John James from 
Neamt (the Chozebite) in Ikast and The Divine Liturgy 
of the Feast of the Holy Emperors in the Romanian 
Church The Birth of the Holy Prophet John the Baptist 
and the Holy Martyr John the New from Suceava in 
Herning-Ikast. His Grace urged young people of all 

Presbytera Andreea Matei 
Horsens, Denmark

Prezbitera Andreea Matei 
Horsens, Danemarca

„Tinerii, Ortodoxia și provocările 
lumii moderne”. Întâlnirea tinerilor 
ortodocși din Scandinavia – 
Ikast, Danemarca 2016 
”The Youth, Orthodoxy and the Challenges of the 
Modern World”. The Meeting of the Orthodox Youth 
in Scandinavia – Ikast, Denmark 2016 

În zilele de 20-21 mai 2016, de prăznuirea Sfinţilor 
Împăraţi întru tocmai cu Apostolii Constantin şi 
mama sa Elena, a avut loc în localitatea Ikast din 
Danemarca întâlnirea tinerilor din Episcopia Orto-
doxă a Europei de Nord, întâlnire la care au partici-
pat tineri români, dar şi scandinavi, veniţi din ţările 
nordice: Suedia, Norvegia, Finlanda şi Danemarca. 
Aceştia s-au rugat împreună cu Preasfinţitul Părin-
te Macarie, Episcopul Ortodox al Episcopiei Orto-
doxe Române a Europei de Nord şi cu mai mulţi 
preoţi şi diaconi, în cadrul Vecerniei din Mănăstirea 
Ortodoxă Română Sfinții Cuvioși Macarie Roma-
nul și Ioan Iacob de la Neamț din Ikast şi a Sfintei 
Liturghii săvârşită de Praznicul Sfinţilor Împăraţi 
în biserica românească Nașterea Sfântului Proroc 
Ioan Botezătorul și Sfântul Mucenic Ioan cel Nou 
de la Suceava din Herning-Ikast. Preasfinţia Sa i-a 
îndemnat pe tinerii de toate vârstele să urmeze  
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ages to follow Christ, the Savior, who is the Supreme 
Youth, taking into account the confession of the Saints 
Emperors Constantine and Helen and the martyrs 
who, by the power of the Cross, overcame the ephem-
eral in exchange for the eternal with their eyes fixed 
on Christ, the ever-young Hierarch.
This year’s honorary guest was Father Professor 
Constantin Muha, Director of the Orthodox Theologi-
cal Seminary St. John James in Dorohoi, who, with the 
blessing of His Grace Bishop Macarie, held a beauti-
ful word of theaching for the young people present 
at this feast. After the Divine Liturgy, the hierarch 
served the Sacrament of the Matrimony for a pair of 
young members of St. Stephen the Great Youth Center 
(CTSM) of the Diocese.
Also, after Christian agape, there was a dialogue with 
the young sustained by Father Bishop Macarie on 
the topic “The Youth, Orthodoxy and the Challenges 
of the Modern World.” The program of the meeting 
continued with recreational, artistic and sporting 
activities, involving both the young and the “grown-
ups”! These activities were coordinated by priests and 
young volunteers in the host country, thus proving a 
beautiful work and collaboration among the parishes.
We cannot forget, as well, the walks made by young 

Mântuitorului Hristos care este Tinereţea Supre-
mă luând seamă la mărturisirea Sfinţilor Împăraţi 
Constantin şi Elena şi al martirilor care prin prin 
puterea Crucii au biruit cele trecătoare pentru cele 
veşnice, cu ochii aţintiţi la Hristos, Arhiereul Cel 
pururea tânăr.
Invitatul de onoare, din acest an, a fost părintele 
profesor Constantin Muha directorul Seminaru-
lui Teologic Ortodox Sfântul Cuvios Ioan Iacob din 
Dorohoi care, cu binecuvântarea Preasfinţitului 
Episcop Macarie, a ţinut un frumos cuvânt de 
învăţătură adresat tinerilor prezenţi la aceas-
tă sărbătoare. După Sfânta Liturghie ierarhul a 
săvârşit Taina Cununiei pentru o pereche de tineri, 
membri ai Centrului de Tineret Sfântul Voievod 
Ștefan cel Mare (CTSM) al Episcopiei.
De asemenea, după agapa creştină a avut loc un 
dialog cu tinerii susţinut de către Părintele Episcop 
Macarie cu tema „Tinerii, Ortodoxia şi provocări-
le lumii moderne”. Programul întâlnirii a continuat  
cu activităţi recreative, artistice şi sportive fiind 
astfel implicaţi atât cei mici, cât şi cei mari! Aces-
te activităţi au fost coordonate de către preoţii şi 
tinerii voluntari din ţara gazdă, astfel dovedindu-se  
o lucrare şi colaborare frumoasă între parohii.
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people, thus discovering some of the beautiful Danish 
landscapes and getting to know each other better. 
Another part of the young were delighted with the 
sports activities, such as football and tennis, in which 
they were actively involved, and among the artistic 
activities we can remember the chess game, the most 
sensitive moments being those of traditional Roma-
nian poetry and songs where, with much joy, most of 
the young people participated.
After these activities, which gave birth to a true 
atmosphere of brotherhood, followed the celebra-
tion of Vespers and the meal! This beautiful day, even 
if it was rich in various activities, came to an end by 
watching a few documentaries!
In the Christian agape of the encounter, the young 
were invited to share their thoughts and expecta-
tions, understanding that we all still keep in ourselves 
a teenager desiring to know all the beauty of the 
world, not forgetting that Christ always stands by us 
and caresses us and cares like a father ... Let’s look for 
Him and we’ll find out!
Why are these meetings organized? Because we got 
so busy that we forgot to sit ... sit and breathe the air, 
sit and feel Christ! We’re running after everything and 
nothing, to finally see that everything that counts and 

De altfel, nu putem uita, nici plimbările pe care le-au 
făcut tinerii, astfel descoperind câteva dintre multe-
le peisaje frumoase ale Danemarcei şi cunoscându-
se mai bine unii pe alţii. O altă parte dintre tineri au 
fost încântaţi de activităţiile sportive, precum fotba-
lul şi tenisul, implicându-se în mod activ, iar printre 
activităţiile artistice putem aminti, jocul de şah, 
momentele cele mai sensibile fiind cele de poezie 
şi cântece tradiţionale româneşti la care, cu multă 
bucurie, au participat cei mai mulţi dintre tineri. 
După aceste activităţi, care au născut o adevărată 
atmosferă de frăţietate, a urmat slujba Vecerniei 
şi masa! Această frumoasă zi, chiar dacă a fost una 
bogată în diverse activităţi, s-a încheiat cu viziona-
rea unor documentare!
La agapele creştine ale întâlnirii, tinerii au fost 
invitaţi să-şi împărtăşească gândurile şi aşteptările, 
înţelegând căci cu toţii mai păstrăm în noi un adoles-
cent doritor să cunoască toată frumuseţea lumii, 
neuitând că Hristos stă mereu lângă noi şi ne mângâ-
ie şi îngrijeşte ca un tată... Să-L căutăm şi Îl vom afla! 
De ce se organizează aceste întâlniri? Pentru că am 
ajuns atât de ocupaţi încât am uitat să stăm...să 
stăm şi să respirăm aerul, să stăm şi să Îl simţim 
pe Hristos! Alergăm după tot şi nimic, ca în final 
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we needed was so close to us, it was within us! It’s 
never too late to return to God. If we walk on the clean 
path of youth, we will grow deep and beautiful, and all 
that we will become, we will pass on to our children, 
building healthy and lasting families!
There are many challenges in the world, but how 
freely do you feel when you have the courage to say 
“no,” when everyone seems to say “yes”, doesn’t it? 
Maybe sometimes we think we are so young that 
we have time for God later on, and that the church 
is for “old men and women” and forget about the 
imminence of a moment in which you may seize to 
live anymore...! Dear young people of all ages, Christ 
is the supreme Youth! He knows how to encompass 
every heart, just as it is, if it strikes for Him, even with 
small beatings! For you and me, He poured out his 
blood, as in Communion to unite us and receive Life! 
This is not something that may or may not be fashion-
able, not a trend that comes and goes. It is a gift we 
have received, and which can make us everlasting! 
So, be courageous! Receiving the Communion with 
Christ, let’s go forward with love!

să vedem că tot ce conta şi aveam nevoie, era atât 
de aproape de fapt, era în noi! Niciodată nu e prea 
târziu să te întorci spre Dumnezeu. Dacă de tineri 
vom umbla pe cărarea cea curată, vom creşte 
adânc şi frumos, iar tot ce vom deveni, vom trans-
mite mai departe copiilor noştri, construind familii 
sănătoase şi trainice!
Sunt multe provocări în lume, dar nu-i aşa, ce liber 
te simţi când ai curajul să spui şi „nu”, când toţi par 
să spună „da”. Poate uneori ne gândim că suntem 
atât de tineri încât avem timp mai încolo de Dumne-
zeu, că biserica e pentru „moşi şi babe” şi uităm 
de iminenţa unei clipe în care poţi să nu mai fii...! 
Dragi tineri de toate vârstele, Hristos e Tinereţea 
supremă! El ştie să cuprindă fiecare inimă, aşa cum 
e ea, dacă bate pentru El, chiar si cu bătăi mărunte! 
Pentru tine şi pentru mine, El Îşi varsă sângele, ca în 
Împărtăşanie să ne unim şi să primim Viaţă! Acest 
fapt nu e ceva care poate fii sau nu la modă, nu e 
un trend care vine şi pleacă. E un dar pe care L-am 
primit şi care ne poate face veşnici! Aşadar, curaj! 
Împărtăşindu-ne cu Hristos, tot înainte, cu iubire! 
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The camp of young families is a long-awaited 
event in the Romanian Orthodox Diocese of 
Northern Europe. Every summer, with the bless-
ing and participation of Father Bishop Macarie 
Drăgoi, the Romanian and Scandinavian faithful 
spend together a week of prayer, educational 
activities and recreational hikes. It is an event 
for families (Romanian or mixed). The idea was 
born some time ago when we found out how 
wonderful and useful it would be if we extended 
our communion from our parishes in Scandina-
via and the holiday that a good part of us spend 
year after year on our native lands in Roma-
nia. It was a blessed and proper opportunity to 
strengthen, find or discover (as in the case of the 
young, born and raised outside the country) our 
ethos and our Orthodox-Romanian identity, by 
tracing our ancestries.

Reverend Octavian Horațiu Mureșan
Copenhagen

Preot Octavian Horațiu Mureșan 
Copenhaga

Tabăra tinerelor familii din  
Episcopia Europei de Nord, 
Cormaia-Sângeorz Băi  
(1-7 iulie 2017)
The Camp of Young Families in the Diocese of  
Northern Europe, Cormaia-Sangeors Bai (July 1-7, 2017)

Tabăra tinerelor familii este un eveniment mult 
aşteptat în Episcopia Ortodoxă Română a Euro-
pei de Nord. În fiecare vară, cu binecuvântarea şi 
participarea Părintelui Episcop Macarie Drăgoi, 
credincioşii români şi scandinavi petrecem 
împreună o săptămână de rugăciune, activităţi 
educative şi drumeţii recreative. Este un eveni-
ment destinat familiilor (româneşti sau mixte). 
Ideea s-a născut cu câtva timp în urmă, când am 
constatat cât de minunat şi folositor ar fi dacă am 
prelungi comuniunea din parohiile noastre din 
Scandinavia şi în vacanţa pe care o bună parte 
dintre noi o petrecem, an de an, pe meleagurile 
natale, în România. Ocazie binecuvântată şi bun 
prilej pentru a întări, regăsi sau descoperi (cum e 
cazul celor mici, născuţi şi crescuţi în afara ţării) 
ethosul şi identitatea noastră ortodoxă-română, 
mergând la obârşii.  
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Thus, given the specificity of the camp and the 
expectations that I have mentioned above, some 
ingredients were needed to hopefully make the 
event an unforgettable experience for everyone: an 
outstanding natural setting – surrender in a sublime 
way and stir up the longing for the Mother Land; the 
oldest or more recent monasteries – the treasures 
of Orthodoxy and the springs of Romanian spir-
ituality and, last but not least, the authentic life of 
traditional rural communities – still preserving the 
agrarian or pastoral practices of the ancestors as 
an ancestral leitmotiv of the history and soul of our 
people. And by choosing to organize the camp in the 
lands of Bistriţa-Năsăud, we received everything we 
expected. And one more thing...
The actual debut of the week was marked by the 
celebration of the Hierarchical Divine Liturgy on 
Sunday, July 2, 2017, with the blessing of Father 
Metropolitan Andrei of Cluj, in the church of 
the Cormaia-Sângeorz Băi monastery in Năsăud. 
Father Bishop Macarie blessed the participating 
families by praying to St. Stephen the Great, who 
was celebrated on that day, being the protector 
of the "Youth Center of the Romanian Orthodox 
Diocese of Northern Europe", to be a role model 

Astfel, având în vedere specificul taberei şi 
aşteptările pe care le-am pomenit mai sus, au fost 
necesare câteva ingrediente pentru ca evenimen-
tul să se transforme într-o experienţă, sperăm, 
de neuitat pentru toată lumea: un cadru natural 
de excepţie - care să suprindă într-un mod sublim 
şi să răscolească dorul de Patria Mamă; vetrele 
monahale mai vechi sau mai recente - tezaure ale 
Ortodoxiei şi izvoare ale spiritualităţii româneşti şi, 
nu în ultimul rând, viaţa autentică a comunităţilor 
rurale tradiţionale ‒ care mai păstrează încă prac-
ticile agrare sau pastorale ale străbunilor ca un 
leitmotiv ancestral al istoriei şi al sufletului popo-
rului nostru. Iar alegând să organizăm tabăra în 
Ţinuturile Bistriţei şi ale Năsăudului, am primit tot 
ce am aşteptat. Și încă ceva în plus...         
Debutul propriu-zis al săptămânii a fost marcat 
prin săvârşirea, în ziua de duminică, 2 iulie 2017, 
cu binecuvântarea Părintelui Mitropolit Andrei al 
Clujului, a Sfintei Liturghii Arhiereşti în biserica 
mânăstirii năsăudene Cormaia-Sângeorz Băi. 
Părintele Episcop Macarie a binecuvântat familiile 
participante, rugându-l pe Sfântul Voievod 
Ștefan cel Mare, prăznuit în ziua respectivă, 
fiind şi ocrotitorul „Centrului pentru tineret 
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in Orthodoxy in the home country as well as in 
the diaspora. In the evening, His Grace Macarie 
had a dialogue with those present, especially with 
young people and adolescents, encouraging all 
his spiritual sons and daughters in Scandinavia to 
spiritually exploit every visit and holiday spent in 
the country.
The second day was reserved for the pilgrimage at 
the Monastery dedicated to Saint Hierarch Spiridon 
in Strimba and at the Piatra Fantanele Monastery 
of nuns, located at an altitude of over 1200 meters, 
in Tihuţa Pass – the old border between Transyl-
vania and Bukovina. We particularly admired the 
philanthropic work of the monastic community, 
impressing the story of nearly 20 children from the 
isolated hamlets between the Calimani Mountains 
and the Rodna Mountains. Without the help of the 
nuns from the Piatra Fantanele Monastery, offering 
accommodation and helping with everything involv-
ing schooling, these children would have no chance 
for an education. Within the same geographical 
area, we visited a fairytale spot, Lake Colibiţa, where 
the mountain landscapes are breathtaking and 
compete ‒ we decided unanimously – with the ones 
in the "Cantonese Country – Switzerland".

din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de 
Nord”, să ne fie model în trăirea Ortodoxiei atât 
în ţară cât şi în diaspora. Seara, Preasfinţitul 
Macarie a dialogat cu cei prezenţi, îndeosebi cu 
tinerii şi adolescenţii, încurajându-ne pe toţi fiii 
săi sufleteşti din Scandinavia să fructificăm într-
un mod duhovnicesc fiecare vizită şi concediu 
petrecut în ţară.
A doua zi a fost rezervată pelerinajului la Mânăs-
tirea închinată Sfântului Ierarh Spiridon din loca-
litatea Strâmba şi a Mânăstirii de maici Piatra 
Fântânele, situată la o altitudine de peste 1200 de 
metri, în Pasul Tihuţa - vechiul hotar şi trecătoa-
re între Ardeal şi Bucovina. Am admirat îndeosebi 
lucrarea filantropică a obştii, impresionându-ne 
povestea celor aproape 20 de copii proveniţi din 
cătunele izolate dintre Munţii Călimani şi Munţii 
Rodnei şi care, fără ajutorul maicilor de la Mănăs-
tirea Piatra Fântânele, care le oferă cazare şi le 
sunt alături pe tot parcursul şcolarizării  nu ar 
avea nici o şansă la educaţie. În cadrul aceluiaşi 
areal geografic, am vizitat un loc de basm, Lacul 
Colibiţa în care peisajele montane îţi taie răsufla-
rea şi concurează ‒ am decis în unanimitate - cu 
cele din „Ţara Cantoanelor, Elveţia”.  
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The next day was the time to find out more about 
the cultural personalities and ethnographic beauties 
of this corner of the country. And the most inspiring 
place to understand the deep connection between 
this area and the writer Liviu Rebreanu could only 
be "The Nest of Dreams Museum" in Maieru village. 
Also there, under the guidance of the parish priest 
Dan Cismaş, we visited the elderly home supported 
(exclusively by own resources) by the Orthodox 
Church and the beautiful parish churches, Saint 
Stephen the First Martyr and Saint Parascheva. 
After praying in the churches, the parish priest 
together with the local staff decided to surprise 
us, by joining us in the planned trip to the Rodna 
Mountains National Park. The first stop was a high-
altitude sheepfold where we were overwhelmed 
with ready-made dishes and the perennial pastoral 
legends. From the sheepfold, we climbed, children 
and adults, with the help of the off-road cars of 
the Maieru Forest District, on hardly accessible 
roads, up to the 1800m, where we discovered the 
fascinating Lala Mare Lake – the widest glacier lake 
in the Nordic group of the Eastern Carpathians.
After such a demanding hike, the next morning we 
chose to rest and attend the Divine Liturgy. A model 
of hesychia and reinforcement in the faith was 
again the community of the Cormaia Monastery – 
Sangeorz Bai. We have gained a lot when we saw the 
example of the nearly 30 nuns who choose Mary's 
side daily (cf. Luke 10:42), by participating without 
exception at all the church praise. And the Lord takes 
care of the administrative duties and of the beauti-
ful sanctuary church sanctified last year or of the 
new body of cells that slowly rises in the meadow.
We have experienced moments of intense joy 
together with His Grace, our bishop and Father 
Macarie, whose beloved lands we visited with 
fondness. We first visited the parents house on 
the Valley of Ţibles, in his native village Spermezeu, 
where we were greeted with steaming pies and a 
glass of cold, crystalline water from the fountain. 
Some of us had been already in the home of the 
Father Bishop, and others had entered with shyness 
into the traditional room or the old house, as it is 
aslo called, tradional building in Nasaud county, 
that the Hierarch is preparing as a museum and 
testimony for the next generations. In Spermezeu, 
I lively learned a new definition of humanity.  

În ziua următoare a venit vremea să aflăm mai multe 
despre personalităţile culturale şi frumuseţile 
etnografice ale acestui colţ de ţară. Iar locul cel mai 
inspirat pentru a înţelege legătura profundă dintre 
acest spaţiu şi scriitorul Liviu Rebreanu nu putea fi 
decât „Muzeul Cuibul Visurilor” din comuna Maieru.  
Tot acolo, sub îndrumarea părintelui paroh Dan 
Cismaş am vizitat cu drag căminul pentru vârst-
nici susţinut (în exclusivitate din resurse proprii) 
de către Biserica Ortodoxă şi frumoasele biserici 
parohiale Sfântul Întâiul Mucenic Ștefan şi Sfânta 
Cuvioasă Parascheva. După închinarea la biserici, 
preotul paroh împreună cu edilul local au hotărât 
să ne surprindă, însoţindu-ne în incursiunea planifi-
cată în Parcul Naţional Munţii Rodnei. Prima oprire 
a fost o stână situată la mare altitudine unde am 
fost copleşiţi cu bucate pregătite la ceaun şi pere-
nele legende păstoreşti. De la stână am urcat, cu 
mic cu mare, cu ajutorul maşinilor de teren puse la 
dispoziţie de Ocolul Silvic din Maieru, pe drumuri 
greu accesibile, până la cota 1800, unde am desco-
perit cu fascinaţie lacul Lala Mare ‒ cel mai întins 
lac glaciar din Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali. 
După o atât de solicitantă drumeţie, în dimineaţa 
următoare am ales să ne liniştim şi să participăm 
la Sfânta Liturghie. Model de isihie şi întărire în 
credinţă ne-a fost din nou obştea de la Mânăs-
tirea Cormaia-Sângeorz Băi. Mult ne-am folo-
sit când am văzut exemplul celor aproape 30 de 
maici, care aleg zi de zi partea Mariei (cf. Luca 10, 
42), participând fără excepţie la toate laudele din 
biserică. Iar Domnul se îngrijeşte de cele adminis-
trative, de frumoasa biserică de zid sfinţită anul 
trecut sau de noul corp de chilii care se înalţă, 
încet, în poiană. 
Clipe de imensă bucurie am trăit şi împreună 
cu Arhipăstorul şi Părintele nostru, Preasfinţitul 
Episcop Macarie, a căror meleaguri de suflet 
le-am vizitat cu drag. Am poposit mai întâi la casa 
părintească de pe Valea Ţibleşului, din Sperme-
zeul natal, unde am fost întâmpinaţi cu plăcinte 
aburinde si un pahar de apă rece, cristalină, din 
fântână. Unii dintre noi mai fuseserăm acasă 
la Părintele Episcop, iar alţii au păşit cu sfială în 
odaia tradiţională sau casa veche năsăudeană 
pe care Ierarhul o pregăteşte ca muzeu şi mărtu-
rie pentru generaţiile următoare. În Spermezeu 
am învăţat pe viu o nouă definiţie a omeniei.  
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The hospitality and generosity with which the  
villagers received us together with their father, 
parish priest Ioan Simeon Buta, overwhelmed us.  
I then made a pilgrimage to the Missionary Monas-
tery in the village of Dobric, the only monastic 
settlement in Romania at the heart of a populated 
area in the proportion of over 90% of neo-Prot-
estants. At the end of the day, we stopped in the 
shadow of the stone crosses that Father Bishop 
Macarie had raised at the confluence of the Valley 
of the Tibles, for the protection and salvation of 
these so special lands. Right then, we all prayed 
together to Christ and asked him to chase and crush 
with the power of His Cross any spirit of darkness, 
thought or bad memory that terrorizes our lives.
The words of His Grace Macarie reverberated in 
our hearts and on the last day of the event, when 
we relived, in the shelter of the campfire, all the 
feelings and the splendid places we were given to 
visit in this corner of the Transylvanian Heaven.

Glory to God for everything!

Ospitalitatea şi generozitatea cu care ne-au primit 
sătenii împreună cu părintele lor paroh Ioan Sime-
on Buta ne-au copleşit. Am făcut apoi un pelerinaj 
şi la Mănăstirea misionară din satul Dobric, singu-
ra aşezare monahală din România aflată în inima 
unei localităţi populate în proportie de peste 
90% de neo-protestanţi. La finalul zilei ne-am 
oprit la umbra crucilor din piatră pe care Părin-
tele Episcop Macarie le-a ridicat la confluenţa 
Văilor Ţiblesului, spre ocrotirea şi mântuirea aces-
tor ţinuturi atâta de speciale. L-am rugat atunci, 
împreună, pe Domnul Hristos să alunge şi să zdro-
bească cu puterea Crucii Sale orice spirit al întu-
nericului, gând sau amintire rea care terorizează 
vieţile noastre. 
Cuvintele Preasfinţitului Macarie au răsunat în 
inimile noastre şi în ultima zi a evenimentului, când 
am retrăit, la adăpostul vâlvătăii focului de tabără 
toate impresiile şi locurile superbe ce ne-a fost dat 
să le întâlnim în acest colţ de Rai transilvan.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
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The difficult attempt that Camelia-Mihaela  
Smicală, the Romanian mother resident in 
Finland, whose children, Johan-Mihail and 
Maria-Alexandra, are in custody of Child Protec-
tion, has touched our hearts since the first public 
testimonies of this case. Facing ourselves in our 
own Diocese with other dramatic cases of parents 
separated from their children, some positively 
concluded, we have engaged in love and soreness 
to relieve the suffering of this family. Below are 
the testimonies of these inferences with the word 
and deed to help the Smicală family. Let us pray 
and engage, each of us as possible, to help these 
people and all the Romanians in difficult trials 
away from their country!
The editorial office of “Candela Nordului”

Call to prayer for Camelia-Mihaela Smicală, the 
Romanian mother in Finland who risks a convic-
tion | MARCH 20, 2017

 

Greaua încercare prin care trece până astăzi fami-
lia Cameliei-Mihaela Smicală, mama româncă 
rezidentă în Finlanda, ai cărei copii, Johan-Mihail 
și Maria-Alexandra, se află în custodia Protecției 
Copilului, ne-a atins inimile încă de la primele 
semnalări publice ale acestui caz. Confruntându-
ne în propria Episcopie cu alte cazuri dramatice 
de părinți despărțiți de copiii lor, unele finalizate 
pozitiv, ne-am implicat cu dragoste și durere, spre 
alinarea suferințelor acestei familii. Redăm, mai 
jos, mărturiile acestor implicări cu cuvântul și fapta 
spre ajutorarea familiei Smicală. Să ne rugăm și să 
ne implicăm, fiecare după cum poate, în continuare, 
spre ajutorarea acestor oameni și a tuturor români-
lor aflați în grele încercări departe de țara lor!
Redacția revistei „Candela Nordului”

Apel la rugăciune pentru Camelia-Mihaela Smica-
lă, mama româncă din Finlanda care riscă o 
condamnare | 20 MARTIE, 2017

Solidaritate cu greu încercata 
mamă Camelia-Mihaela 
Smicală din Filnlanda
Solidarity with the Hard-fought Mother  
Camelia-Mihaela Smicală in Finland
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After removing her two children, Camelia-
Mihaela Smicală, a Finnish physician, faces 
another endeavor. The Romanian woman was 
sued by the Finnish state for “defamation” of 
the authorities, namely the bailiffs who inter-
vened forcefully two years ago to take their 
children. On Thursday, March 23, 2017, the first  
appearance will take place in this process.
The Prosecutor’s Office is asking for material 
damages that Camelia-Mihaela Smicală can not 
afford to pay. Moreover, Camelia Smicală is 
unable to pay her own lawyer in the process, 
and his fee is paid for by the brotherhood of the 
Romanians in the Romanian Orthodox Diocese of 
Northern Europe, who responded to the call of 
His Grace Bishop Macarie Drăgoi.
We call for prayer for Camelia-Mihaela Smicală 
and her children Johan-Mihail and Maria- 
Alexandra, hoping that, where human help is 
insufficient, the power of God intervenes. So let 
us all, young and old, lay ahead a grain of prayer, 
a candle, a prostration, each for the sake of help-
ing and delivering Camelia and her children. Let 
us have hope, for, as God has worked in the cases 
of the families of Nan and Bodnarius, so can He 
work here, if we will pray earnestly. “You look 
at sorrows and torments to take them into your 
hands; for the poor trust in Thee, and Thou hast 
helped the orphan” (Psalm 9:34).
PRESS OFFICE OF THE ROMANIAN ORTHODOX 
DIOCESE OF NORTHERN EUROPE

New urge to earnest prayer for Camelia-Mihaela  
Smicala and her children | APRIL 6, 2017
The second part of the Romanian Mother’s Finn-
ish lawsuit will take place.
We call upon the whole Christian soul to inten-
sify a prayer, a sigh of heart, a good thought for 
Camelia-Mihaela Smicala, the Romanian mother 
in Finland, and for her children, Johan-Mihail and 
Maria-Alexandra.
Tomorrow, April 7, 2008, the second part of the 
proceedings brought by the Finnish state against 
the Romanian mother will take place. Camelia-
Mihaela Smicala is accused of opposing the evic-
tors who intervened forcefully two years ago 
to take over their children. A first part of this 
process took place on March 23rd.

După îndepărtarea de cei doi copii ai săi, medicul 
Camelia-Mihaela Smicală din Finlanda se confrun-
tă cu încă o încercare. Românca a fost dată în 
judecată de statul finlandez pentru „defăimarea” 
autorităţilor, respectiv a executorilor judecătoreşti 
care au intervenit în forţă, în urmă cu doi ani, 
pentru a-i prelua copiii. Joi, 23 martie 2017 va avea 
loc prima înfăţişare în cadrul acestui proces.
Procuratura îi cere despăgubiri materiale pe care 
Camelia-Mihaela Smicală nu-şi permite să le achite. 
De altfel, Camelia Smicală se află în imposibilitatea 
de a-şi plăti propriul avocat în cadrul procesului, 
onorariul acestuia fiind achitat în urma ajutorului 
frăţesc al românilor din cadrul Episcopiei Ortodoxe 
Române a Europei de Nord, care au răspuns apelu-
lui Preasfinţitului Părinte Episcop Macarie Drăgoi.
Chemăm la rugăciune pentru Camelia-Mihaela 
Smicală şi pentru copiii săi Johan-Mihail şi Maria-
Alexandra, având nădejdea că, acolo unde ajuto-
rul omenesc este insuficient, intervine puterea Lui 
Dumnezeu. Să punem, aşadar, cu mic, cu mare, un 
bob de rugăciune, o lumânare, o metanie, fiecare 
după putinţă, pentru ajutorul şi izbăvirea Cameliei  
şi copiilor săi. Să avem nădejde, căci, aşa cum 
Dumnezeu a lucrat în cazurile familiilor Nan şi 
Bodnariu, aşa poate lucra şi aici, de-L vom ruga 
stăruitor. „Tu priveşti la necazuri şi la durere, ca să 
le iei în mâinile Tale; căci în Tine se încrede săracul, 
iar orfanului Tu i-ai fost ajutor“ (Psalmi 9, 34).
BIROUL DE PRESĂ AL EPISCOPIEI ORTODOXE 
ROMÂNE A EUROPEI DE NORD

Nou îndemn la rugăciune stăruitoare pentru 
Camelia-Mihaela Smicală şi copiii săi | 6 APRILIE, 
2017
Va avea loc a doua parte a procesului intentat de 
statul finlandez mamei românce.
Chemăm tot sufletul creştinesc să înalţe o rugăciu-
ne, un suspin al inimii, un gând bun pentru Came-
lia-Mihaela Smicală, mama româncă din Finlanda, şi 
pentru copiii săi, Johan-Mihail şi Maria-Alexandra.
Mâine, 7 aprilie a.c., va avea loc a doua parte a 
procesului pe care statul finlandez l-a intentat 
mamei românce. Camelia-Mihaela Smicală este 
acuzată de opunere faţă de executorii judecătoreşti 
care au intervenit în forţă, în urmă cu doi ani, 
pentru a-i prelua copiii. Pe 23 martie a avut loc o 
primă parte a acestui proces.
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Camelia Smicala is unable to pay her own lawyer 
in the process, and her fee is paid for by the 
Brotherhood of the Romanians in the Roma-
nian Orthodox Diocese of Northern Europe, who 
responded to the appeal of His Grace Bishop 
Macarie Dragoi.
Let us therefore pray together, hopefully, for 
the help and deliverance of Camelia and her  
children.

Solidarity with the hard-fought mother Camelia- 
Mihaela Smicala in Finland | MAY 6, 2017
As we have found deeply saddened, the tragedy 
that Camelia-Mihaela Smicala passes deepens 
through the recent sentence of Finnish justice, 
sentencing her to six months in prison. So, here 
torment rises upon torment: as if the loss of 
children was not enough, our sister in Finland 
is facing a punishment that will also mean her 
social exclusion.
I think that we are all due, simple people and 
authorities, to join with Camelia-Mihaela Smicala, 
to show her that she is not alone in her pains and 
that her cause must not be abandoned. I there-
fore call for earnest prayer for the enlighten-
ment, help and deliverance of Camelia-Mihaela 
and her children, Johan-Mihail and Maria-Alex-
andra, and for enlightening and taming those 
who participate in her process. We are beside all 
those who get involved and will get involved in 
this case and we will help, as before, with prayer 
and deed.
+ Father Bishop Macarie Dragoi of the Romanian 
Orthodox Diocese of Northern Europe

His Grace Bishop Macarie Dragoi in Finland to 
Encourage Camelia-Mihaela Smicala | MAY 22, 
2017
His Grace Bishop Macarie Dragoi of the Roma-
nian Orthodox Diocese of Northern Europe went 
on Monday, May 22, 2017, in Tampere, Finland, 
to spiritually strengthen Camelia-Mihaela Smica-
la, the Romanian mother whose children were 
taken by Child Protection.
The Romanian hierarch encouraged the sorrow-
ful woman, praying for the relief of her family 
and for her children, Johan-Mihail and Maria-
Alexandra. Father Bishop Macarie urged the 

Camelia Smicală se află în imposibilitatea de a-şi 
plăti propriul avocat în cadrul procesului, onorariul 
acestuia fiind achitat în urma ajutorului frăţesc al 
românilor din cadrul Episcopiei Ortodoxe Româ-
ne a Europei de Nord, care au răspuns apelului 
Preasfinţitului Părinte Episcop Macarie Drăgoi.
Să ne rugăm, aşadar, în continuare împreună, cu 
nădejde, pentru ajutorul şi izbăvirea Cameliei şi 
copiilor săi.

Solidaritate cu greu încercata mamă Camelia-
Mihaela Smicală din Filnlanda | 6 MAI, 2017
După cum am aflat cu adâncă tristeţe, tragedia 
prin care trece doamna Camelia-Mihaela Smicală 
se adânceşte prin sentinţa recentă a justiţiei finlan-
deze, prin care a fost condamnată la şase luni de 
închisoare. Iată, aşadar, cum se adaugă încercare 
la încercare: ca şi cum nu era de ajuns pierderea 
copiilor, sora noastră din Finlanda se confruntă cu 
o pedeapsă care va însemna, totodată, şi exclude-
rea sa socială.
Consider că datori suntem cu toţii, oameni simpli 
şi autorităţi, să ne solidarizăm cu Camelia-Mihaela 
Smicală, să îi arătăm că nu este singură în durerile 
sale şi că nu trebuie abandonată cauza sa. Chem, 
aşadar, la rugăciune stăruitoare pentru luminarea, 
ajutorul şi izbăvirea Cameliei-Mihaela şi a copiilor 
săi, Johan-Mihail şi Maria-Alexandra şi pentru lumi-
narea şi îmblânzirea celor care participă la proce-
sul ei. Suntem alături de toţi cei care se implică şi 
se vor implica în acest caz şi vom ajuta, ca şi până 
acum, cu rugăciunea şi cu fapta.
+Părintele Episcop Macarie Drăgoi al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Europei de Nord

Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi în 
Finlanda, pentru a o încuraja pe Camelia-Mihaela 
Smicală | 22 MAI, 2017
Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi al 
Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord 
a mers, luni, 22 mai 2017, în Tampere, Finlanda, 
pentru a o întări sufleteşte pe Camelia-Mihaela 
Smicală, mama româncă ai cărei copii au fost luaţi 
de Protecţia Copilului.
Ierarhul român a încurajat-o pe femeia îndurerată, 
rugându-se pentru izbăvirea din necazuri a fami-
liei sale şi pentru copiii săi, Johan-Mihai şi Maria-
Alexandra. Părintele Episcop Macarie a îndemnat-o 
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mother to put her trust in Christ and the Mother 
of God, remembering similar cases that eventu-
ally had a positive outcome. The hierarch also 
appreciated that the recent demonstrations of 
solidarity with Camelia-Mihaela Smicala will not 
remain without echo. “We must not abandon the 
struggle nor lose hope, but multiply the prayer 
and continue, in all ways, the steps to remedy 
the situation,” His Grace Macarie conveyed.
From the beginning Bishop Macarie was involved 
with the case of Camelia-Mihaela Smicala, offer-
ing spiritual and material assistance together 
with the priests and faithful in Scandinavia.
PRESS OFFICE OF THE ROMAN ORTHODOX 
DIOCESE OF NORTHERN EUROPE

His Eminence Bishop Macarie Dragoi spoke 
in Finland on the phone with the children of 
Camelia Smicala | MAY 23, 2017
“We miss our mother and home”
His Grace Bishop Macarie Dragoi of the Romanian 
Orthodox Diocese of Northern Europe continued 
on 23 May 2017, in Tampere, Finland, the efforts 
to help Camelia-Mihaela Smicala and her chil-
dren. After yesterday he encouraged her mother 
spiritually, the Romanian hierarch contacted the 
authorities to visit her two children, taken over 
by Child Protection: Johan-Mihail and Maria-
Alexandra, as a spiritual parent.
Child Protection, unfortunately, answered nega-
tively. In this situation, Father Bishop Macarie 
asked to speak, at least on the phone, with the 
two children, which was accepted.
In the telephone conversation with Johan-Mihail 
and Maria-Alexandra, the Romanian hierarch 
sent blessings and encouraged the children, 
promising them that he would continue the steps 
to visit them. The children, in turn, have report-
ed that they miss their mother and “home”.
His Grace Bishop Macarie thanked the Finnish 
authorities for being able to speak with the chil-
dren of Camelia-Mihaela Smicala by phone, but 
deeply regrets their negative response to their 
visiting. The access of the Romanian hierarch, in 
view of his responsibility as spiritual father of the 
family, should be unrestricted, considering also 
the children rights perspective, to have a religion 
and to benefit of spiritual assistance accordingly.

pe mamă să îşi pună nădejdea în Hristos şi în Maica 
Domnului, aducând aminte de cazuri similare care, 
în cele din urmă, au avut un deznodământ pozi-
tiv. De asemenea, ierarhul a apreciat că recente-
le manifestaţii de solidarizare cu Camelia-Mihae-
la Smicală nu vor rămâne fără ecou. „Nu trebuie 
abandonată lupta şi nici pierdută nădejdea, ci 
înmulţită rugăciunea şi continuate, pe toate căile, 
demersurile de remediere a situaţiei”, a transmis 
Preasfinţitul Macarie.
De la început Preasfinţitul Episcop Macarie s-a 
implicat în cazul Cameliei-Mihaela Smicală, oferind, 
împreună cu păstoriţii săi din Scandinavia, asistenţă 
duhovnicească şi materială.
BIROUL DE PRESĂ AL EPISCOPIEI ORTODOXE 
ROMÂNE A EUROPEI DE NORD

Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi a 
vorbit în Finlanda la telefon cu copiii Cameliei 
Smicală | 23 MAI, 2017
„Ne e dor de mama şi de acasă”
Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi al 
Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord a 
continuat, astăzi, 23 mai 2017, în Tampere, Finlan-
da, demersurile de ajutorare a Cameliei-Mihaela 
Smicală şi a copiilor acesteia. După ce, ieri, a încu-
rajat-o duhovniceşte pe mamă, ierarhul român a 
contactat autorităţile pentru a vizita, în calitate 
de părinte duhovnicesc, cei doi copii ai aceste-
ia, preluaţi de Protecţia Copilului: Johan-Mihail şi 
Maria-Alexandra.
Protecţia Copilului a răspuns, din păcate, nega-
tiv. În această situaţie, Părintele Episcop Macarie 
a cerut să vorbească, măcar la telefon, cu cei doi 
copii, lucru ce a fost acceptat.
În convorbirea telefonică purtată cu Johan-Mihail 
şi Maria-Alexandra, ierarhul român a transmis 
binecuvântări şi a încurajat copiii, făgăduindu-le 
că va continua demersurile pentru a-i putea vizita. 
Copiii, la rândul lor, au transmis că le este dor de 
mama lor şi de „acasă”.
Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie mulţumeşte 
autorităţilor finlandeze pentru posibilitatea de a 
vorbi telefonic cu copiii Cameliei-Mihaela Smica-
lă, dar regretă profund, totodată, răspunsul nega-
tiv al acestora în ceea ce priveşte vizitarea lor. 
Accesul ierarhului român, având în vedere calita-
tea sa de părinte duhovnicesc al familiei, ar trebui 
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Bishop Macarie Dragoi will visit the children of 
Camelia Smicala detained by Child Protection in 
Finland | NOVEMBER 10, 2017
His Grace Bishop Macarie Dragoi of the Roma-
nian Orthodox Diocese of Northern Europe will 
visit Camelia Smicala, the Romanian mother in 
Tampere, on November 18, 2017, who is in a seri-
ous situation of having her two children taken 
over by the authorities of Finland, thus continu-
ing the steps taken in this tormenting case.
At the request of His Grace Macarie, Child Protec-
tion accepted the Romanian hierarch to visit, as 
a spiritual parent, the two children placed under 
the authority of the institution, Johan-Mihail and 
Maria-Alexandra, to confess, receive the Holy 
Communion and comfort them.
We recall that His Grace Macarie made a simi-
lar approach on May 23, 2017, at which time the 
Child Protection Response in Finland was nega-
tive. The Romanian Orthodox Bishop of Northern 
Europe has been heavily involved in other cases 
of Romanian families who have been confronted 
with similar situations, most notably the cases of 
the Nan and Bodnariu families in Norway.
PRESS OFFICE OF THE ROMANIAN ORTHODOX 
DIOCESE OF NORTHERN EUROPE

Father Bishop Macarie Dragoi in the church 
“Holy Martyrs and Confessors from the Nasaud 
County” in the town of Solvesborg, Sweden, on 
Sunday, November 12, 2017. The Word of teach-
ing about the Saints from the Nasaud County. 
Encouragement for the much troubled Smicala 
family in Finland | NOVEMBER 13, 2017
We thank the Precious God for granting us the 
possibility to honor the Saints Martyrs and 
Confessors of Nasaud in this beautiful wooden 
church, protected by them, in southern Sweden, 
in the city of Solvesborg, which we call, as we 
have also mentioned in the word of teaching 
following the Gospel, a tricolor of the deed. The 
wood for this church was brought from Bucovina, 
the craftsmen who built it are from Maramures, 
and the church is in Oltenian style. Thus, this 
church, for us, the Romanians in Scandinavia, 

să fie neîngrădit, inclusiv din perspectiva dreptu-
rilor copilului de a avea o religie şi de a beneficia 
de asistenţă spirituală.
BIROUL DE PRESĂ AL EPISCOPIEI ORTODOXE 
ROMÂNE A EUROPEI DE NORD

Episcopul Macarie Drăgoi va vizita copiii Cameliei 
Smicală deţinuţi de Protecţia Copilului din Finlan-
da | 10 NOIEMBRIE, 2017
Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi al 
Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord 
va vizita, pe 18 noiembrie 2017, familia Cameliei 
Smicală, mama româncă din Tampere ce se află 
în grava situaţie de a avea pe cei doi copii ai săi 
preluaţi de autorităţile din Finlanda, continuând, 
astfel, demersurile depuse în acest caz dureros.
La cererea Preasfinţitului Macarie, Protecţia Copi-
lului a acceptat ca ierarhul român să-i viziteze, în 
calitate de părinte duhovnicesc, pe cei doi copii 
plasaţi sub autoritatea instituţiei, Johan-Mihail şi 
Maria-Alexandra, pentru a-i spovedi, împărtăşi şi 
alina sufleteşte.
Reamintim că Preasfinţitul Macarie a mai făcut un 
demers similar pe 23 mai 2017, pe atunci răspun-
sul Protecţiei Copilului din Finlanda fiind negativ. 
Episcopul ortodox român al Europei de Nord s-a 
implicat intens şi în alte cazuri de familii de români 
care s-au confruntat cu situaţii similare, cele mai 
cunoscute fiind cazurile familiilor Nan şi Bodnariu 
din Norvegia.
BIROUL DE PRESĂ AL EPISCOPIEI ORTODOXE 
ROMÂNE A EUROPEI DE NORD

Părintele Episcop Macarie Drăgoi în biserica 
„Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni” din 
oraşul Solvesborg, Suedia, duminică, 12 noiem-
brie 2017. Cuvânt despre Sfinţii Năsăudeni. Încu-
rajare pentru greu încercata familie Smicală din 
Finlanda | 13 NOIEMBRIE, 2017
Mulţumim Preamilostivului Dumnezeu că ne-a 
învrednicit să îi cinstim pe Sfinţii Martiri şi 
Mărturisitori Năsăudeni în această frumoasă 
biserică de lemn, ocrotită de ei, din sudul Suediei, 
din oraşul Solvesborg, pe care noi o numim, aşa 
cum v-am transmis şi în cuvântul de învăţătură 
rostit după Evanghelie, un tricolor al faptei. Lemnul 
pentru această bisericuţă a fost adus din Bucovina,  
meşterii care au înălţat-o sunt maramureşeni, 
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is a tricolor of the deed, giving a good and fair 
testimony under the protection of the Martyrs 
and Confessors of Nasaud.
One of the contemporaries (of the Saints of Nasaud) 
who confessed the Savior Jesus Christ during the 
rough times of Transylvania, when the Orthodox 
Romanians were forced by the imperial authorities 
in Vienna to embrace Catholicism, said the follow-
ing: The empress - who was Maria Theresa - can 
take my little possessions, or take my coat or even 
my arms, but she cannot take away my soul, which 
I do not give, because I have a one soul and one 
Orthodox faith and one salvation!
So, my beloved brothers and sisters, we have one 
soul, we have one faith, we have one baptism 
and one salvation. Like the Saints Martyrs and 
Confessors of Nasaud, whom we honor today, 
let us not give our soul and lose our faith and 
salvation. First of all, we learn from the martyrs 
of Nasaud: Atanasie Todoran from Bichigiu, 
Vasile of Mocod, Grigore from Zagra and Vasile 
from Telciu and from all the Holy Confessors of 
Orthodoxy in the blessed land of our country 
and everywhere, not to lose faith, because we 
cannot toy with our salvation!
As you know, I’m going to Finland to bring comfort 
to Johan-Mihail and Maria-Alexandra, who are 
separated by the Finnish authorities from their 
mother Camelia Smicala. Mostly I want to bring 
them peace of mind, being allowed to visit the 
children at the placement center where they 
are isolated from their mother hoping that this 
nightmare will end as soon as possible.
We need to show our solidarity, trust and 
support with Camelia Smicala and her children 
and join forces: authorities, Church, civil society 
and the press to help this grieving mother and 
her children who are suffering so much and are 
being traumatized. That is why, knowing closely 
the cases of the families of Nan and Bodnariu 
in Norway, who reunited with the help of God 
through the solidarity of the people and the 
prayers that we upraised for them constantly, I 
hope that the Smicala family will reunite. And 
the Finnish authorities need to know that this 
family is not stateless, is not homeless, is not 
without community, it is not without belonging, 
that this family has a country!

iar bisericuţa este în stil oltenesc. Deci, această 
biserică, pentru noi, românii din Scandinavia, 
este un tricolor al faptei dând o bună şi dreaptă 
mărturie sub oblăduirea Sfinţilor Martiri şi 
Mărturisitori Năsăudeni.
Unul dintre contemporanii (Sfinţilor Năsăudeni) 
care L-au mărturisit pe Mântuitorul Iisus Hristos 
în perioada grea din Transilvania, când românii 
ortodocşi au fost forţaţi de autorităţile impe-
riale de la Viena să treacă la catolicism, spunea 
următoarele: Împărăteasa – care pe atunci era 
Maria Tereza – poate să-mi ia puţinul meu avut, 
poate să-mi ia cojocul pe care îl port acum, poate 
să-mi ia chiar şi braţele, însă nu poate să-mi ia sufle-
tul, pe care nu-l dau, fiindcă am un singur suflet şi 
o singură credinţă ortodoxă şi o singură mântuire!
Aşadar, preaiubiţii mei fraţi şi surori, avem un 
singur suflet, avem o singură credinţă, avem un 
singur botez şi o singură mântuire. Asemenea 
Sfinţilor Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni, pe care 
îi cinstim astăzi, să nu ne dăm sufletul şi să nu ne 
pierdem credinţa şi mântuirea noastră. Aceas-
ta învăţăm, în primul rând, de la Sfinţii Martiri 
Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile 
din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu 
şi de la toţi Sfinţii Mărturisitori ai Ortodoxiei din 
pământul binecuvântat al ţării noastre şi de pretu-
tindeni, să nu ne pierdem credinţa, fiindcă nu ne 
putem juca cu mântuirea noastră!
După cum ştiţi, urmează să merg în Finlanda 
pentru a aduce alinare sufletească pruncilor Johan-
Mihail şi Maria-Alexandra, care sunt despărţiţi, de 
către autorităţile finlandeze, de mama lor Came-
lia Smicală. Doresc să le aduc alinare sufletească 
în cele din urmă, dându-mi-se acordul să îi vizitez 
pe copii la centrul de plasament, acolo unde sunt 
izolaţi de mama lor şi am nădejdea ca acest coşmar 
să ia sfârşit cât mai repede.
Trebuie să ne arătăm solidaritatea şi să transmi-
tem încredere şi sprijin doamnei Camelia Smicală 
şi copilaşilor ei şi să ne conjugăm toate forţele: 
autorităţi, Biserică, societate civilă şi presă pentru 
a ajuta această mamă îndurerată şi pe copilaşii ei 
care suferă atât de mult şi sunt atât de traumatizaţi. 
De aceea, cunoscând îndeaproape cazurile familii-
lor Nan şi Bodnariu din Norvegia, care s-au reîntre-
git, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin solidaritatea 
oamenilor şi prin rugăciunile pe care le-am înălţat 
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His Eminence Bishop Macarie Dragoi visit-
ing the Children of Camelia Smicala: “I see no 
reason why these children stay away from their 
mother and are separated from each other” | 
NOVEMBER 18, 2017
His Grace Bishop Macarie Dragoi of the Roma-
nian Orthodox Diocese of Northern Europe met 
today, November 18, 2017, at the Tampere Place-
ment Center, with the two children of Camelia 
Smicala detained by Child Protection in Finland. 
Johan-Mihail (11 years old) and Maria-Alexan-
dra (10 years old) rejoiced for this visit of their 
spiritual father, even more as they received, 
after a long period of time, the Holy Commu-
nion with the Body and Blood of our Saviour. : 
“We have exulted with great joy in this meeting 
that has brought a little spiritual relief to these 
children who are troubled so prematurely with 
the sorrows of life. Johan-Mihail and Maria-
Alexandra are two courageous children with 
great character who express themselves clearly 
in a beautiful Romanian language they have not 
forgotten despite the years of alienation. They 
long for their mother and elder sister and they 
have a strong will to return home. It is saddened 
that both brothers now suffer from the decision 
of the authorities to keep them in placement 
centers and in different schools, thus separat-
ing them. In addition, Johan-Mihail does not feel 
well at the school where he was assigned, as he 
is intimidated by being labeled as an “orphaned 
child” by other colleagues. I see no reason why 
these children stay away from their mother and 
sister and separated from each other. They also 
want to have the opportunity to attend the Holy 
Sunday Mass, according to the custom they had 
when they were with their mother, a tradition 
they obviously can no longer hold.”
The Romanian hierarch said that he thanked the 
staff at the placement center where the meeting 
was held, adding that he would send the wishes 
of the two children to the Finnish authorities in 
the hope that they would show cooperation and 
openness.
At the end of the visit, Father Bishop Macarie 
offered gifts to the children, including children 
books in the Romanian language, edited by the 
Diocese of Northern Europe, but also presents 

neîncetat pentru aceştia, trag nădejdea că şi fami-
lia Smicală se va reîntregi. Și autorităţile finlandeze 
trebuie să ştie faptul că această familie nu este fără 
stat, nu este fără patrie, nu este fără comunitate, 
nu este a nimănui, ci că această familie are o ţară!

Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi la  
copiii Cameliei Smicală: „Nu văd nici un motiv  
pentru care aceşti copii să rămână departe de  
mama lor şi separaţi între ei” | 18 NOIEMBRIE, 2017
Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi al 
Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord 
s-a întâlnit astăzi, 18 noiembrie 2017, la centrul de 
plasament din Tampere, cu cei doi copii ai Cameliei 
Smicală reţinuţi de Protecţia Copilului din Finlan-
da. Johan-Mihail (11 ani) şi Maria-Alexandra (10 
ani) s-au bucurat pentru această vizită a părintelui 
lor duhovnicesc, cu atât mai mult cu cât au reuşit, 
după mult timp, să se împărtăşească cu Trupul şi 
Sângele Mântuitorului.
Preasfinţitul Părinte Macarie Drăgoi ne-a relatat 
cum a decurs întâlnirea şi starea în care a găsit pe 
Johan-Mihail şi Maria-Alexandra: „Ne-am bucurat 
cu bucurie mare de această întâlnire care a adus 
puţină alinare sufletească acestor copii încercaţi 
atât de devreme cu necazurile vieţii. Johan-Mihail 
şi Maria-Alexandra sunt doi copii curajoşi şi cu 
personalitate, care se exprimă cu claritate, într-o 
frumoasă limbă românească pe care nu au uitat-o, 
în ciuda anilor de înstrăinare. Ei tânjesc după mama 
şi surioara lor cea mare şi au o voinţă fermă de a 
reveni acasă. Întristător este faptul că cei doi fraţi 
suferă, acum, şi de pe urma deciziei autorităţilor 
de a-i ţine în centre de plasament şi în şcoli diferi-
te, separându-i, astfel. În plus, Johan-Mihail nu se 
simte bine la şcoala în care a fost repartizat, fiind 
intimidat de etichetarea sa drept „copil de orfeli-
nat” de către ceilalţi colegi. Nu văd nici un motiv 
pentru care aceşti copii să rămână departe de 
mama şi sora lor şi separaţi între ei. De asemenea, 
ei vor să aibă posibilitatea de a frecventa Sfânta 
Liturghie duminical, după obiceiul pe care-l aveau 
când erau cu mama lor, obicei pe care, evident, 
acum nu-l mai pot ţine.”
Ierarhul român a precizat că mulţumeşte perso-
nalului de la centrul de plasament unde a decurs 
întâlnirea, adăugând că va transmite autorităţilor 
finlandeze doleanţele celor doi copii, cu nădejdea că 



114   numărul 9-10/2016-2017

brought from his recent pilgrimage to the Holy Land.
His Grace Macarie Dragoi also warmly thanked 
the Ambassador of Romania in Finland, Razvan 
Rotundu, who was involved in supporting 
Camelia Smicala and in organizing this visit.
PRESS OFFICE OF THE ROMANIAN ORTHODOX 
DIOCESE OF NORTHERN EUROPE

acestea vor da dovadă de cooperare şi deschidere.
La finalul vizitei, părintele episcop Macarie a oferit 
daruri copiilor, printre care şi cărţi pentru copii 
în limba română, editate de Episcopia Europei 
de Nord, însă şi odoare aduse din pelerinajul său 
recent în Ţara Sfântă.
Preasfinţitul Macarie Drăgoi a transmis, de aseme-
nea, calde mulţumiri Ambasadorului României în  
Finlanda, Răzvan Rotundu, care s-a implicat în susţi-
nerea Cameliei Smicală şi în organizarea acestei vizite.
BIROUL DE PRESĂ AL EPISCOPIEI ORTODOXE 
ROMÂNE A EUROPEI DE NORD
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On Sunday, February 28, 2016, the consecration of 
the church was celebrated with the patrons feasts 
"The Cover of Our Lady and the Holy Fathers Daniil 
the Hermit from Voronet and Paisios of Neamt" in 
Jönköping, Sweden. The church was carried out by 
Metropolitan Andrei of Cluj, Maramureş and Salaj, 
Metropolitan Seraphim of Germany, Central and 
Northern Europe, and His Grace Bishop Macarie of 
Northern Europe, together with a large number of 
priests and deacons from the Scandinavian coun-
tries, Voievodina, Timok and Romania, along with 
several hundred believers.
After the liturgy service, Metropolitan Andrei of Cluj 
read the blessing message of His Beatitude Patriarch 
Daniel. The responses to the Divine Liturgy were 
given by the chorus of the parish and the Christian 
group "Credo" of the Diocese of Northern Europe.
The Metropolitan Fathers Andrei and Seraphim 

Duminică, 28 februarie 2016, a avut loc sfinţirea bise-
ricii cu hramurile „Acoperământul Maicii Domnului şi 
Sfinţii Cuvioşi Daniil Sihastrul de la Voroneţ şi Paisie de la 
Neamţ” din oraşul Jönköping, Suedia. Slujba de târno-
sire a bisericii a fost săvârşită de către Înaltpreasfinţitul 
Părinte Mitropolit Andrei al Clujului, Maramureşului 
şi Sălajului, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Sera-
fim al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord şi de 
Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie al Europei de 
Nord, fiind înconjuraţi de un numeros sobor de preoţi 
şi diaconi veniţi din ţările scandinave, Voievodina, 
Timoc şi România, alături de câteva sute de credincioşi.
După slujba târnosirii, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Mitropolit Andrei al Clujului a dat citire mesajului 
de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patri-
arh Daniel. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost 
date de corul parohiei şi de grupul coral „Credo” al 
Episcopiei Europei de Nord.

Târnosirea bisericii românești 
din orașul Jönköping, Suedia
The Consecration of the Romanian Church  
in the Town of Jönköping, Sweden
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were given the "Cross of the North for Hierarchs" 
and the rev. parish priest Ovidiu Teodor Bancilă was 
ordained iconom stavrofor and was also offered 
the "Archiepiscopal Cross" distinction from Father 
Metropolitan Andrei.
The Romanian parish in Jönköping, mainly formed by 
the Romanians in the Serbian Banat, was established 
by His Grace Bishop Macarie of Northern Europe in 
2009, continuing the mission carried out for over four 
decades by the Romanian priests in Stockholm. Until 
now, the religious services have been committed in 
different locations and in 2014, a church was acquired 
through the care of His Grace Bishop Macarie Drăgoi 
and the work of the parish priest Ovidiu Teodor Bancilă 
and the good believers in the center of Sweden.
The neo-gothic church was built between 1880 and 
1881 on the shores of Jönköping's Vättern Lake, 
according to architect Lars Kellman's designs, through 
the donations of the young British Cecilia Willerding. 
The iconostasis of the church was carved in 2014, in 
brâncovenesc style in cherry wood, in the workshops 
of the Cozia Monastery.

Înaltpreasfinţiţilor Părinţi Mitropoliţi Andrei şi Sera-
fim li s-a conferit „Crucea Nordului pentru arhierei” 
iar preotul paroh Ovidiu Teodor Băncilă, fiind hirotesit 
iconom stavrofor, a primit şi distincţia „Crucea Arhie-
piscopală” din partea Părintelui Mitropolit Andrei.
Parohia românească din Jönköping, formată cu precă-
dere din români din Banatul sârbesc, a fost înfiinţată 
de către Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie al 
Europei de Nord în anul 2009, continuând misiunea 
desfăşurată de peste patru decenii de preoţii români 
din Stockholm. Până acum serviciile religioase au fost 
săvârşite în diferite locaţii, iar în anul 2014 s-a reuşit 
achiziţionarea unei biserici, prin purtarea de grijă a 
Preasfinţitului Părinte Episcop Macarie Drăgoi şi cu 
osteneala părintelui paroh Ovidiu Teodor Băncilă şi a 
bunilor credincioşi din centrul Suediei.
Biserica în stil neogotic a fost ridicată între anii 1880-
1881, pe malul lacului Vättern din Jönköping, după 
schiţele arhitectului Lars Kellman, prin donaţiile tine-
rei britanice Cecilia Willerding. Catapteasma bise-
ricii a fost sculptată în anul 2014, în stil brâncove-
nesc, în lemn de cireş, în atelierele Mănăstirii Cozia.
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Charter

In the name of the Father and the Son and the 
Holy Spirit, today, Sunday, February 28, the year of 
salvation in 2016, was consecrated the Romanian 
wall church in the city of Jönköping, the Kingdom 
of Sweden, with the patron feast of the Assump-
tion of the Holy Mother and the Saints Hermits 
Daniil the Sister of Voronet and Paisie from Neamt, 
by the Most Blessed Metropolitans Andrew of Cluj, 
Maramureş and Sălaj, and Seraphim of Germany, 
Central and Northern Europe, and the The Right 
Reverend Bishop Macarie of Northern Europe, 
surrounded by a series of priests and deacons. 
* Seeing the spiritual needs of this Romanian 
community in Jönköping, the hierarch of the Roma-
nian Orthodox Episcopate of Northern Europe, His 
Grace Father Macarie Drăgoi, ordered that a stand-
alone parish be set up in Jönköping so that as of 
1st January 2009, the young graduate in theol-
ogy, Ovidiu-Teodor Bancilă from Caransebeş, was 
ordained and named parish priest on behalf of the 
new Romanian parish in Jönköping, being a follow-
er of his forefathers who, since 1973, came from 
Stockholm to serve the Romanians in Jönköping, 
the priests Alexandru Ciurea, Ştefan Sandu, Anton 
Poşircă and Toader Doroftei.
* During almost five years of missionary activ-
ity in Jönköping, between 2009 and 2014, he 
served in an improvised space. During this time, 
steps have been taken to acquire an own church. 
Eventually, it became possible that a wall church 
was purchased on the shores of Lake Vättern in 
Jönköping. The worship place belonged, during 
the interwar period, to a house of sick children, 
many of whom died, being buried in the cemetery 
around the divine temple.
* With the help of God Almighty, through the sacri-
fice of the priest and parishioners of the Romanian 
Parish of Jönköping, as well as with the help of the 
organized collections, by the care of the Chiriarch 
in some parishes of the Romanian Orthodox Epis-
copate of Northern Europe, on February 27, 2014, 
the final sale-purchase contract was signed and on 
March 1, 2014, the church entered the possession 
of the Romanian parish in Jönköping. On Easter 
Sunday, April 20, 2014, The Right Reverend Father 
Macarie made the first holy Liturgy in the new 

Hrisov

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, 
astăzi, duminică 28 februarie, anul mântuirii 2016, 
târnositu-s-a biserica românească de zid din oraşul 
Jönköping, regatul Suediei, cu hramul Acoperămân-
tul Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Daniil Sihas-
trul de la Voroneţ şi Paisie de la Neamţ, de către 
Înaltpreasfinţiţii Părinţi Mitropoliţi Andrei al Cluju-
lui, Maramureşului şi Sălajului şi Serafim al Germa-
niei, Europei Centrale şi de Nord şi de Preasfinţitul 
Părinte Episcop Macarie al Europei de Nord, încon-
jurat de un numeors sobor de preoţi şi diaconi. * 
Văzând nevoile spirituale ale acestei comunităţi 
româneşti din Jönköping, cel dintâi ierarh al 
Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, 
Preasfinţitul Părinte Macarie Drăgoi, a rânduit ca la 
Jönköping să se organizeze o parohie de sine stătă-
toare, astfel că începând cu 1 ianuarie 2009, tână-
rul licenţiat în teologie, Ovidiu-Teodor Băncilă din 
Caransebeş, a fost hirotonit şi numit preot paroh 
pe seama noii parohii româneşti din Jönköping, 
fiind continuator al jertfelnicilor săi înaintaşi care, 
începând cu anul 1973, veneau de la Stockholm 
pentru a-i sluji pe românii din Jönköping, preoţii 
Alexandru Ciurea, Ștefan Sandu, Anton Poşircă şi 
Toader Doroftei.
* În decurs de aproape cinci ani de activitate misi-
onară în Jönköping, între anii 2009-2014, s-a slujit 
într-un spaţiu impovizat. În acest răstimp, s-au 
făcut demersuri pentru achiziţionarea unei biserici 
proprii. În cele din urmă, s-a reuşit a se cumpăra 
o biserică de zid, situată pe malul lacului Vättern 
din Jönköping. Lăcaşul de închinare a aparţinut, în 
perioada interbelică, unei case de copii bolnavi, 
mulţi dintre aceştia au decedat, fiind înmormântaţi 
în cimitirul din jurul dumnezeiescului lăcaş.
* Cu ajutorul atotmilostivului Dumnezeu, prin sacri-
ficiul preotului şi enoriaşilor parohiei româneşti din 
Jönköping, precum şi cu ajutorul obţinut din colec-
tele organizate, prin purtarea de grijă a chiriarhului, 
în unele parohii din Episcopia Ortodoxă Română a 
Europei de Nord, în data de 27 februarie 2014, s-a 
semnat contractul final de vânzare-cumpărare, iar 
la 1 martie 2014, biserica a intrat în posesia paro-
hiei româneşti din Jönköping. În Duminica Sfintelor 
Paşti, 20 aprilie 2014, Preasfinţitul Părinte Maca-
rie a săvârşit prima Liturghie arhierească în noua  
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church for the Romanians in Jönköping and from 
the surrounding area, giving the father parish priest 
Ovidiu-Teodor Bancilă the iconom-stavrofor rank.
* The neo-gothic church was built between 1880 
and 1881, following the sketches of architect Lars 
Kellman, through the donations of the young Brita-
ni Cecilia Willerding. The iconostasis of the church 
was carved in brâncovenesc style, in cherry wood, 
in the workshops of Cozia Monastery, the icons 
were made by Camelia Munteanu, the candles and 
crosses of the altar by Ovidiu Simionescu, and the 
covers and banners of Carmen Paiu.
* Write, oh Lord, in the Book of Life, all the found-
ers, supporters, benefactors, servants, and worshi-
pers of this holy church! 

biserică a românilor din Jönköping şi din împre-
jurimi, acordând părintelui paroh Ovidiu-Teodor 
Băncilă rangul de iconom-stavrofor.
* Biserica în stil neogotic a fost ridicată între anii 
1880-1881, după schiţele arhitectului Lars Kell-
man, prin donaţiile tinerei Britani Cecilia Willer-
ding. Catapeteasma bisericii a fost sculptată în 
stil brâncovenesc, în lemn de cireş, în atelierele 
Mănăstirii Cozia, icoanele fiind realizate de Came-
lia Munteanu, candelele şi crucile altarului de 
Ovidiu Simionescu, iar acoperămintele şi praporii 
de Carmen Paiu.
* Înscrie, Doamne, în cartea vieţii pe toţi ctitorii, 
miluitorii, binefăcătorii, slujitorii şi închinătorii 
acestei sfinte biserici!
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Every year, on the Feast of the Holy Easter, 
members of the Royal House of Romania strive to 
be among the Romanian communities in the coun-
try and the diaspora. This year, their Royal High-
ness Crown Princess Margareta, Custodian of the 
Crown and Prince Radu were for the first time in 
the Feast of the Resurrection in Stockholm, where 
they were warmly welcomed by the Romanians 
living in these lands. During the royal visit Princess 
Margareta and Prince Radu of Romania carried 
out in the Kingdom of Sweden, they met with the 
Holy Father Bishop Macarie Drăgoi of Northern 
Europe on Easter Day at the Resurrection Service, 
and on the second Day of Easter, May 2, 2016, at 
the Stockholm Diocesan Center.
On Monday, May 2, 2016, after the consecration 
of the Paraclisis of the Diocesan Center and the 
Divine Liturgy, the members of the Royal Family of 
Romania were welcomed by the Diocesan Center 
in Stockholm by His Grace Bishop Macarie Drăgoi, 

Târnosirea Paraclisului Centrului 
Episcopal din Stockholm  
și Vizita Regală la Sediul  
Episcopiei Europei de Nord
Consecration of the Chapel of the Diocesan Center 
in Stockholm and the Royal Visit at the Seat 
of the Diocese of Northern Europe

În fiecare an, de Sfintele Paşti, membrii Casei 
Regale a României se străduie să fie în mijlocul 
comunităţilor româneşti din ţară şi din diaspo-
ra. În acest an, Alteţele Lor Regale Principesa 
Moştenitoare Margareta, Custodele Coroanei 
şi Principele Radu s-au aflat pentru prima dată 
de Praznicul Învierii la Stockholm, unde au fost 
primiţi cu multă căldură de românii aflaţi pe 
aceste meleaguri. În cadrul vizitei regale pe care 
Principesa Margareta şi Principele Radu ai Româ-
niei o efectuează în Regatul Suediei, s-au întâlnit 
şi cu Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi 
al Europei de Nord, în ziua de Paşti, la Slujba Învi-
erii, iar a doua zi de Paşti, 2 mai 2016, la Centrul 
Episcopal din Stockholm.
Luni, 2 mai 2016, după Târnosirea Paraclisului 
Centrului Episcopal şi săvârşirea Dumnezeieştii 
Liturghii Arhiereşti, membrii familiei rega-
le a României au fost întâmpinaţi la Centrul 
Episcopal din Stockholm de Preasfinţitul Părin-



127CandelaNordului

the priests, deacons and the community of the 
faithful. The consecration of the Diocesan Center 
Chapel was attended by several Orthodox priests 
and faithful from Sweden, Norway and Denmark. 
His Royal Highnesses were accompanied by His 
Excellency Mr. Iulian Buga, Ambassador of Roma-
nia to the Kingdom of Sweden, welcomed at the 
entrance to the Church of the Episcopal Center 
with flowers, tricolor flags and church prayers, 
sharing the joy of the Great Feast of the Resurrec-
tion of Christ through the Pascal hymns.
During this meeting, His Grace Father Bishop 
Macarie Drăgoi gave Princess Margaret the 
distinction of the "Cross of the North", the highest 
distinction of the Romanian Orthodox Diocese of 
Northern Europe, as a token of the appreciation 
that the Romanians living in this part of Europe, 
led traditionally by monarchical dynasties, want to 
show to the Royal House of Romania. The hierarch 
of the Romanians in Northern Europe offered to 

te Episcop Macarie Drăgoi de preoţii, diaconii 
şi obştea credincioşilor. Fiind târnosit Paracli-
sul Centrului Episcopal, la eveniment au parti-
cipat mai mulţi preoţi ortodocşi şi credincioşi 
din Suedia, Norvegia şi Danemarca. Alteţele Lor 
Regale au fost însoţite de Excelenţa Sa Domnul 
Iulian Buga, Ambasadorul României în Regatul 
Suediei fiind întâmpinate la intrarea în biserica 
Centrului Episcopal cu flori, steaguri tricolore 
şi prapuri bisericeşti, împărtăşind prin imne-
le pascale bucuria marelui praznic al Învierii 
Domnului Hristos. 
În cadrul acestei întâlniri, Preasfinţitul Părinte 
Episcop Macarie Drăgoi a conferit Principesei 
Margareta distincţia „Crucea Nordului”, cea mai 
înaltă distincţie a Episcopiei Ortodoxe Române 
a Europei de Nord, ca semn al preţuirii pe care 
românii care trăiesc în această parte a Euro-
pei, condusă prin tradiţie de dinastii monarhi-
ce, doresc să o arate Casei Regale a României. 
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the Royal Highnesses a monographic volume (with 
bilingual text in Romanian and English) about a 
new Romanian wooden church in the Swedish 
town of Solvesborg, and two bucovinian Easter 
traditional towels.
After this festive moment, His Grace Macarie Drăgoi 
received the official delegation in the ancient 14th 
century Swedish stone church next to the Seat 
of the Romanian Orthodox Diocese of Northern 
Europe and the Diocesan Residence, participating 
together with the Romanians from the community 
at the traditional Easter Christian agape.

Ierarhul românilor din Europa de Nord a oferit 
în dar Alteţelor Regale un volum monografic (cu 
text bilingv în română şi engleză) despre o nouă 
biserică românească de lemn din oraşul suedez 
Solvesborg şi două ştergare pascale bucovinene.
După acest moment festiv, Preasfinţitul Părin-
te Macarie Drăgoi a primit delegaţia oficială în 
străvechea biserică suedeză de piatră din secolul 
al XIV-lea, de lângă sediul Episcopiei Ortodoxe 
Române a Europei de Nord şi la Reşedinţa episco-
pală, organizându-se împreună cu românii din 
comunitate, tradiţionala agapă creştină pascală.



Primirea Alteţelor Regale la Centrul Episcopal din 
Stockholm de către Preasfinţitul Părinte Macarie al 
Europei de Nord, împreună cu un sobor de slujitori şi 
credincioşi şi decernarea distincţiei „Crucea Nordului” | 
The welcoming of their Royal Highnesses at the Dioce-
san Centre in Stockholm by His Grace Bishop Macarie of 
Northern Europe together with an assembly of clergy-
men and believers, and the offering of the "Northern 
Cross" distinction









135CandelaNordului

Charter

In the name of the Father and the Son and the Holy 
Spirit.
On the Luminous Monday, May 2, 2016, on this 
holy and special Easter day, when His Grace Bishop  
Macarie Drăgoi of Northern Europe celebrates 
eight years since his consecration into hierarch, the 
Chapel of the Diocesan Center Stockholm has been 
consecrated, in the Kingdom of Sweden, in the 
Honor and the Remembrance of St. Andrew the 
Apostle and the Romanian Holy Voivodes Constan-
tin Brancoveanu with his four sons: Constantine, 
Stephen, Radu, Matthew and Counselor Ianache 
Vacarescu, Stephen the Great of Moldavia and 
Neagoe Basarab of Wallachia and the Saints 
Hermits Makarios the Great and Makarios of Egypt.
The ministry of consecration was served by Father 
Bishop Macarie Drăgoi of Northern Europe, the 
founder of this first worship place of the Stockholm 
Diocesan Center, a property purchased in 2011, 
with the support of the Romanian Government and 
the Romanian Patriarchate.
The serving hierarch was surrounded by the gath-
ering of priests and deacons and by the sacred 
believers in the Romanian Orthodox Diocese of 
Northern Europe, in the presence of their Royal 
Highness the Crown Princess Margareta, Custodian 
of the Crown, and Prince Radu of Romania.
The iconostasis of the chapel was carved by Nico-
lae Mihai, and the icons were painted by Toma 
Gabriel Chituc. The Divine Prestol (Altar Table) and 
the Oblation Table were carved in stone by Virgil 
Scripcariu, the candles, chandeliers and crosses as 
well as the altar ark were worked by Ovidiu Simio-
nescu, and the covers were made by Carmen Paiu. 
The Gospel with the silver-plated covers was given 
by Father Bishop Macarie, being performed in the 
Workshops of the Romanian Patriarchate.
In this Divine sanctuary, besides the Reliquary hold-
ing the relics of the Saints, the miracle-working icon 
of the Mother of God "I am with you and no one 
against you" (painted by Toma Gabriel Chituc) and 
the miracle-working icon of the Holy Great Martyr 
Mina (painted by Deacon Nicolae Bălan) are kept.
We settle that from today onwards all night Vigil 
with the Holy Liturgy shall be attended on the cele-
bration of the feasts of these patron Saints of the 

Hrisov

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
În Lunea Luminată, 2 mai 2016, în această sfân-
tă şi aleasă zi pascală, când Preasfinţitul Părin-
te Episcop Macarie Drăgoi al Europei de Nord 
sărbătoreşte împlinirea a opt ani de la hirotonia 
întru arhiereu, târnositu-s-a Paraclisul Centrului 
Episcopal din Stockholm, Regatul Suediei, întru 
cinstea şi pomenirea Sfântului Apostol Andrei şi 
a Sfinţilor Voievozi Români Constantin Brânco-
veanu cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, 
Radu, Matei şi Sfetnicul Ianache Văcărescu, Ștefan 
cel Mare al Moldovei şi Neagoe Basarab al Ţării 
Româneşti, precum şi a Sfinţilor Cuvioşi Macarie 
cel Mare şi Macarie Alexandrinul. 
Slujba târnosirii a fost săvârşită de către Părin-
tele Episcop Macarie Drăgoi al Europei de Nord, 
ctitorul acestui prim locaş de închinare al Centru-
lui Episcopal din Stockholm, imobil achiziţionat 
în anul 2011, cu sprijinul Guvernului României şi  
Patriarhiei Române. 
Arhiereul slujitor a fost înconjurat de soborul 
de preoţi şi diaconi şi de credincioşii jertfelnici 
din Episcopie Ortodoxă Română a Europei de 
Nord, în prezenţa Alteţelor Lor Regale Principesa 
Moştenitoare Margareta, Custodele Coroanei, şi 
Principele Radu ai României.
Catapeteasma paraclisului a fost sculptată de Nico-
lae Mihai, iar icoanele au fost pictată de Toma 
Gabriel Chituc. Dumnezeiescul Prestol şi Prosco-
midiarul au fost sculptate în piatră de Virgil Scrip-
cariu, candelele, candelabrele şi crucile şi chivotul 
altarului au fost lucrate de Ovidiu Simionescu, iar 
acoperămintele au fost realizate de Carmen Paiu. 
Evanghelia cu coperţile ferecate în argint a fost 
dăruită de Părintele Episcop Macarie, fiind realiza-
tă în Atelierele Patriarhiei Române. 
În acest Dumnezeiesc lăcaş, pe lângă raclele cu 
Moaştele Sfinţilor se păstrează şi icoana făcătoa-
re de minuni a Maicii Domnului „Eu sunt cu voi 
şi nimeni împotriva voastră” (pictată de Toma  
Gabriel Chituc) şi icoana făcătoare de minuni a 
Sfântului Mare Mucenic Mina (pictată de diaconul 
Nicolae Bălan).
Rânduim, de astăzi înainte, a se săvârşi Priveghere 
şi Liturghie la sărbătorile acestor sfinţi ocrotitori 
ai Paraclisului Centrului Episcopal din Stockholm 
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Chapel of the Diocesan Center in Stockholm, of the 
Holy Apostle Andrew and of the Romanian Holy 
Voivodes and of those who will be sanctified in the 
future and will be added to the protectors of the 
Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe 
(diocese that preforms it’s mission in the Scandina-
vian kingdoms) at the Feast of Saints Makarios the 
Great and Makarios of Egypt on January 19th, as 
well as the honor of the Icon of the Mother of God 
"I am with you and no one against you" on March 
28, and the Holy Martyr Mina on November 11.
Write, oh Lord, in the Book of Life, all the founders, 
supporters, benefactors, servants, and worshipers 
of this holy church!

a Sfântului Apostol Andrei şi a Sfinţilor Voievozi 
Români de acum şi a celor care vor fi canonizaţi 
în viitor şi se vor adăuga în ceata protectorilor 
Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord 
(eparhie care îşi desfăşoară misiunea în regatele 
scandinave) la sărbătoarea Sfinţilor Cuvioşi Maca-
rie cel Mare şi Macarie Alexandrinul, în data de 19  
ianuarie, precum şi la cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voas-
tră” în ziua de 28 martie, şi a Sfântului Mare Muce-
nic Mina, în ziua de 11 noiembrie. 
Înscrie, Doamne, în Cartea Vieţii pe toţi ctito-
rii, miluitorii, binefăcătorii şi închinătorii acestui 
sfânt lăcaş!
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His Eminence Bishop Macarie Dragoi of the 
Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe 
served on Sunday, October 8, 2017, with a group 
of priests and deacons, the consecration of the 
new wall church for the Romanian parish of the 
locality, bought from the Lutheran community. It 
was an event that brought warmth to the hearts 
of the faithful, a time of holy joy and eucharistic 
communion. On this occasion, parish priest Adrian 
Chiţulescu was ordained iconom stavrofor.
The joy of all was intensified by the placing in 
the new Orthodox Romanian church the Icon of 
the Mother of God the Caressing, painted by the 
icon-painter Mihai Coman and given entirely as a 
gift by Father Bishop Macarie. The solemn feast 
of this icon will be celebrated every first Sunday 
in October.

Târnosirea bisericii românești 
din Viborg, Danemarca
The Consecration of the Romanian  
Church in Viborg, Denmark

Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi al 
Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord 
a săvârşit duminică, 8 octombrie 2017, împreună 
cu un sobor de preoţi şi diaconi, târnosirea noii 
biserici de zid, a parohiei româneşti din localitate, 
cumpărată de la comunitatea luterană. A fost un 
eveniment care a încălzit inimile credincioşilor, un 
prilej de bucurie sfântă şi comuniune euharistică. 
Cu acest prilej, preotul paroh Adrian Chiţulescu a 
fost hirotesit iconom stavrofor.
Bucuria tuturor a fost intensificată prin aşezarea 
în noul lăcaş ortodox românesc a Icoanei Maicii 
Domnului Mângăietoarea, pictată de iconarul 
Mihai Coman şi dăruită integral de Părintele 
Episcop Macarie. Cinstirea solemnă a acestei 
icoane se va săvârşi în fiecare primă duminică 
din luna octombrie.
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Charter

In the name of the Father and the Son and the Holy 
Spirit,
Today, on the 8th of October, in the year of salvation 
2017, was consecrated the Romanian wall church of 
Viborg, the Kingdom of Denmark, with the patron 
feast the Greeting of the Lord and the Saints Hermits 
Joseph from Varatec and Gheorghe from Cernica and 
Căldăruşani and the veneration of the Icon of the 
Theotokos of Comfort - Paramythia of Viborg, by His 
Grace Bishop Macarie Drăgoi of the Romanian Ortho-
dox Episcopate of Northern Europe, surrounded by a 
group of priests and deacons and by the crowd of the 
rightful believers in the Scandinavian lands.
* Seeing the spiritual needs of this Romanian commu-
nity in Viborg, the first hierarch of the Romanian 
Orthodox Episcopate of Northern Europe, the holy 
Father Macarie Drăgoi, disposed that Viborg organize 
an independent parish by episcopal decision no. 84 
of 2009. For this parish was ordained and called as 
Parish Priest Adrian Chiţulescu, by episcopal decision 
no. 105 of 2016.
* In the beginning he served in an improvised space, 
but finally, in 2017, through the sacrificial work of 
Priest Adrian Chiţulescu and the parishioners of 
the Romanian parish in Viborg, it was possible to 
purchase from the Danish Lutheran community this 
wall church built in 1947.
* On the occasion of the consecration of this divine 
place, Father Bishop Macarie Drăgoi donated and 
placed near the iconostasis the large icon of the 
The Theotokos of Comfort ‒ Paramythia of Viborg, 
painted by icon painter Mihai Coman from Bucharest. 
The hierarch disposed that the honor of this wonder-
ful icon on the first Sunday of October of each year, 
entrusting us to the intercession and protection of 
the Mother of Comfort.
* In the Divine Prestol fragments of the relics of the 
Holy Martyrs Donat, Bishop of Arezzo and Teofil 
Olarul were placed according to the orderliness.
* Write, oh Lord, in the Book of Life, all the founders, 
supporters , benefactors, servants, and worshipers of 
this holy church!

+ Macarie Drăgoi
Bishop of the Romanian Orthodox 
Diocese of Northern Europe

Hrisov

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, 
Astăzi, duminică, 8 octombrie, în anul mântuirii 
2017, târnositu-s-a biserica românească de zid din 
Viborg, Regatul Danemarcei, cu hramul Întâm-
pinarea Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Iosif de la 
Văratec şi Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani 
şi Cinstrea Icoanei Maicii Domnului Mângâ-
ietoarea-Paramythia de la Viborg, de către 
Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi al 
Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, 
înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi şi 
de mulţimea credincioşilor dreptmăritori din 
ţinuturile scandinave. 
* Văzând nevoile spirituale ale acestei comunităţi 
româneşti din Viborg, cel dintâi ierarh al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Europei de Nord, Preasfinţitul 
Părinte Macarie Drăgoi, a rânduit ca la Viborg să se 
organizeze o parohie de sine stătătoare prin deci-
zia episcopală nr. 84 din 2009. Pe seama acestei 
parohii a fost hirotonit şi numit Preot Paroh Adrian 
Chiţulescu, prin decizia episcopală nr. 105 din 2016. 
*Întru început s-a slujit într-un spaţiu improvizat, 
însă, în cele din urmă, în anul 2017, prin lucra-
rea jertfelnică a preotului Adrian Chiţulescu şi 
a enoriaşilor parohiei româneşti din Viborg, s-a 
reuşit a se cumpăra de la comunitatea luterană 
daneză această biserica de zid ridicată în anul 1947. 
*Cu prilejul târnosirii acestui dumnezeiesc lăcaş, 
Părintele Episcop Macarie Drăgoi a donat şi a aşezat 
lângă catapeteasmă, icoana de mari dimensiuni a 
Maicii Domnului Mângâietoarea – Paramythia de 
la Viborg, pictată de iconarul Mihai Coman din 
Bucureşti. Ierarhul a rânduit cinstirea acestei minu-
nate icoane în prima duminică a lunii octombrie 
a fiecărui an, încredinţându-ne astfel mijlocirii şi 
ocrotirii Mângâietoarei Maici.
* În Dumnezeiescul Prestol s-au aşezat, după 
rânduială, fragmente din moaştele Sfinţilor Martiri 
Donat, Episcop de Arezzo şi Teofil Olarul.
* Înscrie, Doamne, în Cartea Vieţii pe toţi ctito-
rii, miluitorii, binefăcătorii, slujitorii şi închinătorii 
acestei Sfinte Biserici!

+ Macarie Drăgoi
Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române 
a Europei de Nord
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I have always been inspired by the people who have 
not forgotten their origins, the nest from where they 
took off towards the dawn of life. And this attitude is 
not just a respect for the place itself, but especially for 
the people among whom one grew up and stepped 
into life. Further more, when that someone becomes 
an exceptional person, taking into account the social 
and human environment from which he emerged.

An identity formwork
At Spermezeu (Bistrita County), the home village of His 
Grace Macarie Drăgoi, I have been before. Last year, 
when the hierarch showed me the museum in the court-
yard of the parent's house, the stone crosses with which 
he crowned the valleys of the Tibles and the cell where 
he retires – among books - when he halts in the country.
But at the splendid house-museum work he just did, 
I really did not expect it! More precisely: he bought 
a house from his own money, which was ruined in 
the center of Spermezeu, to which he gave back its 

Răzvan Bucuroiu 

Bucharest

Răzvan Bucuroiu
București

Să ne facem casă în cer! 
Let Us Make Our Home in Heaven!

Întotdeauna m-au emoţionat oamenii care nu-şi uită 
obârşia, cuibul de unde au decolat către zările vieţii. 
Și această atitudine nu este numai o reverenţă faţă 
de locul în sine, ci în mod special faţă de oamenii 
între care a crescut şi a păşit în viaţă. Cu atât mai 
mult cu cât devenirea acelei persoane s-a arătat a 
fi una de excepţie, ţinând cont de mediul social şi 
uman din care s-a desprins.

Un cofraj identitar
La Spermezeu (judeţul Bistriţa), comuna natală a 
Preasfinţitului Macarie Drăgoi, am mai fost. Anul 
trecut, mai exact, când vlădica mi-a arătat muzeul 
din curtea casei părinteşti, crucile de piatră cu care a 
încununat văile Ţibleşului şi chilia unde se retrage – 
printre cărţi – atunci când poposeşte în ţară.
Însă la splendida lucrare edilitar-muzeală pe care 
a împlinit-o de curând chiar nu mă aşteptam! Mai 
precis: a cumpărat pe banii lui o casă care se ruina 
în centrul comunei Spermezeu, căreia i-a redat  
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first "gloss". The house has several annexes and the 
interior has been adorned with authentic exhibits 
from the everyday life of the Romanian peasant. 
Once established, according to all rules of preserva-
tion and museum presentation, the house will be 
donated to the County Museum for Administration. 
In other words, Bishop Macarie offered a turn-key 
museum on the tray! But not every kind of museum, 
but one with a particularly good taste, with precise 
criteria for selection and ordering of the pieces.
This is his way of thanking the place where he saw 
the light of day and showing his gratitude to his fore-
fathers. And this is the exact opposite of the prodi-
gal son, who has lost his fortunes and minds in the 
darkness of the outside world, Bishop Macarie bear-
ing his parental house in his soul, as a noble seal in 
the North European Mist.

Establishment and Communion
On a long awaited rain by the locals, that poured 
abundantly, the consecration event was attended 

„strălucirea” dintâi. Gospodăria cu pricina are câte-
va anexe, iar interiorul a fost împodobit cu exponate 
autentice provenite din viaţa de zi cu zi a ţăranului 
român dreptcredincios. Odată pusă la punct, după 
toate regulile conservării şi prezentării muzeistice, 
casa va fi donată muzeului judeţean spre adminis-
trare. Cu alte cuvinte, Episcopul Macarie le-a pus pe 
tavă un muzeu la cheie! Dar nu orice fel de muzeu, 
ci unul cu deosebit bun-gust, cu criterii precise de 
selecţie şi ordonare a pieselor.
Acesta este felul lui de a mulţumi locului în care a 
văzut lumina zilei şi prin care îşi arată recunoştin-
ţa faţă de înaintaşi. Iar prin asta se arată a fi exact 
opusul fiului risipitor, cel care şi-a pierdut averi-
le şi minţile în neagra străinătate, vlădica Macarie 
purtându-şi în suflet casa părintească ca pe o pecete 
nobiliară în negurile Nordului european.

Ctitorie şi cuminecare
Pe o ploaie îndelung aşteptată de localnici şi care s-a 
revărsat din plin, musonic, la evenimentul de sfinţire 
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by Metropolitan Andrei of Cluj, a group of priests, 
among whom Simion Buta (the priest from Sper-
mezeu), Mother Veronica, the Dobric abbess, the 
President of the County Council, Emil-Radu Moldo-
van,  the Mayor of the commune, Sorin Hognogi, 
representatives of the Village Museum in Sibiu and 
the manager of the Museum Complex, Alexandru 
Gavrilas. Besides all these, I saw a glowing world 
gathered in front of the museum house, despite the 
rain that had its way as it pleased throughout the day. 
The mayor of the locality handed the two hierarchs 
the diploma of honorary citizen of the commune, 
and I for one was impressed by the speech of Emil-
Radu Moldovan, who stressed the need for the 
identity definition of any man and every place.
Finally, children's choirs and enthusiasts of the oral 
tradition of the village offered a beautiful moment 
to mark the harvest wealth and host virtues that 
they are keep with saintliness by the simple people.
Finally, honor to this Bishop of the Church of Christ, 
who has not adorned his life with useless and fleet-
ing things, but chose the good side of the hierarchi-
cal power that was given to him.

a muzeului au luat parte Mitropolitul Andrei al Cluju-
lui, un sobor de preoţi, între care îl remarc pe Simi-
on Buta (parohul din Spermezeu), maica Veronica, 
stareţa de la Dobric, preşedintele Consiliului Jude-
ţean, Emil-Radu Moldovan, şi primarul comunei, 
Sorin Hognogi, reprezentanţi ai Muzeului Satului din 
Sibiu şi managerul Complexului Muzeal, Alexandru 
Gavrilaş. Pe lângă toţi aceştia, am văzut adunată în 
faţa casei-muzeu lume luminată, în pofida ploii care 
şi-a făcut mendrele aşa cum a vrut, pe toată durata 
zilei. Primarul din localitate le-a înmânat celor doi 
ierarhi diploma de cetăţean de onoare al comunei, 
iar pe mine unul m-a impresionat discursul d-lui 
Emil-Radu Moldovan, care a subliniat nevoia de defi-
niţie identitară a oricărui om şi a oricărui loc.
La final, coruri de copii şi entuziaşti ai tradiţiei orale 
din localitate au oferit un frumos moment de marca-
re a bogăţiei recoltei şi a virtuţilor de găzduire pe 
care le păstrează cu sfinţenie norodul simplu.
În încheiere, cinste acestui Episcop al Bisericii lui 
Hristos, care nu şi-a împodobit viaţa cu lucruri nefo-
lositoare şi trecătoare, ci a ales partea cea bună a 
puterii arhiereşti care i-a fost dată lui.
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"Receive me as a caroling bishop who has gone far from 
this corner of the Transylvanian paradise to the northern 
countries where I have been caroling the Romanians, 
strengthening them in their Romanian identity"

Extremely moving moment on Monday, on the stage 
of the Culture Palace in Bistrita, at the "Liviu Rebre-
anu" International Theater and Literature Festival. 
Applause, tears and carols accompanied the moment 
when Bishop Macarie Drăgoi, the one who preserves 
the souls of the Romanian faithful in Sweden, Norway 
and Denmark, received the highest distinction award-
ed by the Palace of Culture and the Bistrita City Hall - 
"The Knight of the Bistrita Culture". A distinction that 
has, over time, been awarded to personalities such as 
Metropolitan Andrei and actor Florin Piersic.
A packed hall was greatly applauding the Bishop 
born in the Bistrita region, impressed to tears, as 
was Bishop Macarie Drăgoi, when his parents from 
Spermezeu appeared on stage, dressed in tradition-

Menuț Maximinian 

BistrițaBistrița
Menuț Maximinian

Părintele Episcop Macarie 
a primit cea mai înaltă 
distincție culturală a Bistriței 
His Grace Macarie Drăgoi Received  
the Highest Cultural Distinction of  
Bistrița County

„Să mă primiți ca pe un episcop colindător, plecat 
departe din acest colț de rai transilvan spre țările 
nordice unde îi colind pe români, întărindu-i în iden-
titatea lor românească”

Moment extrem de emoţionant, luni, pe scena 
Palatului Culturii din Bistriţa, în cadrul Festivalului 
Internaţional de Teatru şi Literatură „Liviu Rebreanu”. 
Aplauze, lacrimi şi colinde au însoţit momentul în care 
Episcopul Macarie Drăgoi, cel care păstoreşte suflete-
le credincioşilor români din Suedia, Norvegia şi Dane-
marca, a primit cea mai înaltă distincţie acordată 
de Palatul Culturii şi Primăria municipiului Bistriţa 
- „Cavaler al culturii bistriţene”. Distincţie care, de-a 
lungul timpului, a fost decernată unor personalităţi ca 
Mitropolitul Andrei şi actorul Florin Piersic.
O sală arhiplină l-a aplaudat intens pe Episcopul 
originar de pe meleagurile bistriţene, emoţionată 
până la lacrimi, aşa cum, de altfel, a fost şi Episco-
pul Macarie Drăgoi, în momentul în care pe scenă 
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al clothing, along with nearly 100 carolers from the 
Ţibles Valley.
Bishop Macarie, the shepherd of the Romanian faith-
ful in Northern Europe, said, extremely heartened, 
that he received the distinction "as a gift, as a deed 
of love for Romanian and Orthodox culture." In the 
applause of those present in the room, Bishop Macarie 
Drăgoi, considered a nucleus of orthodoxy irradia-
tion in the cold regions of the North, said he wanted 
to be received "as a caroling bishop, because that is 
what I am, a caroling bishop who has gone away from 
this corner of Transylvanian paradise to the northern 
countries where I have been caroling the Romanians, 
strengthening them in their Romanian identity."
"I receive this distinction as a gift, as a deed of love 
for our Romanian and Orthodox culture. At the same 
time, we have the obligation, through this distinc-
tion, to be more responsible for being dignified and 
authentic bearers of the tradition and spirituality of 
the community we are part of. It is due to thank the 
organizers, it is necessary to thank the carolers from 
my native village and my native area, at the foot of 
Tibles Mountains, where Liviu Rebreanu, who we 
commemorate these days, was also born and raised.
It is appropriate to thank all of you, but above all I 
would like to thank my parents present here... for 

au apărut părinţii săi, de la Spermezeu, îmbrăcaţi în 
costume populare, alături de aproape 100 de colin-
dători de pe Valea Ţibleşului.
Episcopul Macarie, păstorul credincioşilor români 
din Europa de Nord, a spus, extrem de emoţionat, 
că primeşte distincţia „ca pe un dar, ca pe o faptă a 
dragostei pentru cultura românească şi ortodoxă”. 
În aplauzele celor prezenţi în sală, Episcopul Macarie 
Drăgoi, considerat un nucleu de iradiere a ortodo-
xiei în recile ţinuturi ale nordului, a declarat că vrea 
să fie primit „ca un episcop colindător, fiindcă asta 
sunt, un episcop colindător care am plecat depar-
te din acest colţ de rai transilvan spre ţările nordice 
unde îi colind neîncetat pe fraţii noştri români, întă-
rindu-i în identitatea lor românească” .
„Primesc această distincţie ca pe un dar, ca pe o 
faptă a dragostei pentru cultura noastră româ-
nească şi ortodoxă. Totodată, avem obligativitatea, 
prin această distincţie, să fim mult mai responsa-
bili în a fi purtători demni şi autentici ai tradiţiei şi 
spiritualităţii comunităţii din care facem parte. Se 
cuvine să mulţumesc organizatorilor, se cuvine să 
mulţumesc colindătorilor din satul meu natal şi din 
zona mea natală, de la poalele Ţibleşului, unde a 
odrăslit şi Liviu Rebreanu, pe care îl comemorăm 
în aceste zile. Se cuvine să vă mulţumesc şi  
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through them I wish to thank all our grandparents 
and our parents, because by their effort we have 
everything we have inherited from our forefathers. 
Through them we have a homeland, we have a 
family and have inherited a Church. Through them 
we fed ourselves with bread, fed ourselves with 
a kneaded and baked bread, made not only with 
sweat and with love but also with spirit. Therefore, 
please let me once again make a reverence and kiss 
the hands of my parents and the hands of all our 
parents plowed with toil, these hands soft and warm 
like a bread. Thanks to them we are on this earth and 
are endowed with an identity and a faith. Through 
them we have roots that lift us up to heaven. So, 
let's thank them with gratitude, kiss their hands and 
wipe away their tears of longing and gentleness. And 
because I said that I received this distinction from 
you as a gift, please now, at the beginning of this 
exceptional event may you accept a small gift from 
us, of those who come from the foot of Tibles where 
Liviu Rebreanu, two carols from our land. Please 
accept me, along with fellow villagers and the others 
from Tibles - agrişseni, tarlişuani, dobriceni, diugani 
and all the others who are here with us. Receive 
me as a caroling bishop, because that's what I am, 
a caroling bishop who has gone far from this corner 
of the Transylvanian paradise to the northern coun-
tries where I have been caroling the Romanians, 
strengthening them in their Romanian identity", 
said, with tears in the eye, Bishop Macarie Drăgoi.
His speech was received with applause and a stand-
ing ovation by a jam-packed hall. The event was 
attended by the Mayor of Bistriţa ‒ Ovidiu Teodor 
Creţu, the prefect Ovidiu Frenţ, the director of the 
County Emergency Hospital - Gabriel Lazany.
Appreciated for the missionary virtues, besides his 
attachment to his native places, His Grace Macarie 
fulfills with great humility, zeal and sacrificial dedica-
tion pastoral ministry from the Scandinavian diaspora, 
researching and strengthening our Romanian brothers 
in their ancestral identity. He founded dozens of Roma-
nian communities in Northern Europe, with churches 
and two monasteries. He supported the hardly fought 
Romanian families in the Scandinavian countries with 
children separated, being unceasingly together with 
the ones alone or in distress, tribulations and needs.

Text taken from Răsunetul newspaper, 28.11.2017.

dumneavoastră, însă mai presus de toate aş dori să 
le mulţumesc părinţilor mei aici de faţă... ca prin ei să 
mulţumesc tuturor bunicilor şi părinţilor noştri, fiind-
că prin ei avem tot ceea ce am moştenit de la înaintaşii 
noştri. Prin ei avem o patrie, avem o familie şi am 
moştenit o Biserică. Prin ei ne-am hrănit cu o pâine, 
ne-am hrănit cu o pâine frământată şi coaptă, nu doar 
cu sudoare şi cu dragoste ci şi cu duh. De aceea, vă 
rog să-mi permiteţi ca încă o dată, plecându-mă, să 
le sărut mâinile lor şi mâinile tuturor părinţilor noştri 
brăzdate de trudă, aceste mâini moi şi calde ca o 
pâine. Datorită lor fiinţăm pe acest pământ şi suntem 
înzestraţi cu o identitate şi cu o credinţă. Prin ei avem 
rădăcini care ne ridică la cer. Aşadar, să le mulţumim 
cu recunoştinţă, să le sărutăm mâinile şi să le ştergem 
lacrimile de dor şi de duioşie. Și pentru că am spus că 
primesc această distincţie din partea dumneavoastră 
ca pe un dar, vă rog să primiţi acum, la începutul aces-
tei manifestări de excepţie şi un mic dar din partea 
noastră, a celor care venim de la poalele Ţibleşului, 
unde a odrăslit Liviu Rebreanu, două colinde de pe 
meleagurile noastre. Vă rog să mă primiţi şi pe mine, 
împreună cu consătenii şi cu ceilalţi de la Ţibleş – 
agrieşeni, târlişuani, dobriceni, diugani şi cu toţi ceilalţi 
care sunt aici. Să mă primiţi ca pe un episcop colindă-
tor, fiindcă asta sunt, un episcop colindător care am 
plecat departe din acest colţ de rai transilvan spre 
ţările nordice unde îi colind neîncetat pe fraţii noştri 
români, întărindu-i în identitatea lor românească”, 
a spus, cu lacrimi în ochi, Episcopul Macarie Drăgoi.
Vorbele sale au fost primite cu aplauze, în picioa-
re, de o sală arhiplină, la eveniment fiind prezenţi 
primarul municipiului Bistriţa – Ovidiu Teodor Creţu, 
prefectul Ovidiu Frenţ, directorul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă – ec. Gabriel Lazany.
Apreciat pentru virtuţile de misionar, pe lângă 
ataşamentul faţă de locurile natale, Preasfinţitul 
Macarie împlineşte cu multă smerenie, râvnă şi 
dăruire jertfelnică slujire pastorală din diaspo-
ra scandinavă, cercetându-i şi întărindu-i pe fraţii 
noştri români în identitatea lor strămoşească. A 
înfiinţat zeci de comunităţi româneşti în Europa de 
Nord, cu biserici şi două mănăstiri. A sprijinit fami-
liile greu încercate de români din ţările scandinave 
despărţite de copii, fiind neîncetat alături de cei 
singuri sau aflaţi în suferinţă, necazuri şi nevoi.

Text preluat din cotidianul Răsunetul, ediţia 28.11.2017.
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Reverend Andrei-Marius Pop

Bergen, Norway

Preot Andrei-Marius Pop
Bergen, Norvegia

Father Macarie Drăgoi, the Bishop of the Roma-
nian Orthodox Diocese of Northern Europe, 
celebrated Thursday, September 14, the Ascen-
sion of the Holy Cross, along with a group of 
Romanian pilgrims from Germany and other 
countries, in North Cape, Norway.
The head of the North is considered the most 
northern geographical point not only of Norway, 
but also of Europe.
The place was symbolically chosen as the begin-
ning of the pastoral visit that His Grace Macarie 
made in Norway, beyond the Polar Circle. The 
Romanian hierarch said: “Behold, we are here, 
at North Cape, at the farthest point of Europe, 
where the map hangs from it’s nail, to give a 
witness of Romanian Orthodoxy. We have here 
celebrated the Ascension of the Holy Cross to 
remember that Europe is standing or falling as 

Înălțarea Sfintei Cruci  
la Capul Nordului 
Ascension of the Holy Cross  
at North Cape

Părintele Macarie Drăgoi, Episcopul Episcopiei 
Ortodoxe Române a Europei de Nord, a prăz-
nuit joi, 14 septembrie, Înălţarea Sfintei Cruci, 
împreună cu un grup de pelerini români din 
Germania şi din alte ţări, la Capul Nordului, 
Norvegia.
Capul Nordului este considerat punctul geogra-
fic cel mai nordic nu doar al Norvegiei, ci şi al 
Europei.
Locul a fost ales simbolic, ca început al vizitei 
pastorale pe care Preasfinţitul Macarie a efec-
tuat-o în Norvegia, dincolo de Cercul Polar. 
Ierarhul român a afirmat: „Iată, ne aflăm aici, 
la Capul Nordului, în punctul cel mai îndepărtat 
al Europei, unde se agaţă harta în cui, pentru 
a da o mărturie de ortodoxie românească. 
Am prăznuit aici Înălţarea Sfintei Cruci pentru 
a ne aduce aminte că Europa stă sau cade în  

PS Episcop Macarie: „Europa stă sau cade în măsura în care atârnă de Crucea lui Iisus” 

 His Grace Bishop Macarie: “Europe stands or falls as long as it hangs by the Cross of Jesus”
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long as it hangs by the Cross of Jesus. Let us 
remain a people of the Cross of Jesus, a people 
who honors the Holy Cross and thus rejoices 
in the blessing and protection of Christ. Let us 
preserve the culture of the Cross, omnipres-
ent in the symbolism, our daily gestures, and 
also to confidently confess with dignity the 
word of the Cross, which for some is scandal-
ous, and for others madness, but for us, the 
ones pursuing salvation is the power of God  
(1 Corinthians 1:18-24).“
Father Bishop Macarie continued the pastoral 
visit in Norway in the following days, looking 
after the Romanian communities in Skjervøy, 
Tromsø and Ålesund.

măsura în care atârnă de Crucea lui Iisus. Să 
rămânem un popor al Crucii lui Iisus, un popor 
care cinsteşte Sfânta Cruce şi se bucură, astfel, 
de binecuvântarea şi ocrotirea lui Hristos. Să ne 
păstrăm cultura Crucii, omniprezentă în simbo-
listica, gestica noastră de zi cu zi şi, de aseme-
nea, să mărturisim, cu încredere, cu demnitate, 
cuvântul Crucii, care pentru unii e sminteală, 
iar pentru alţii nebunie, dar, pentru noi, cei 
ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu  
( I Corinteni 1, 18-24).”
Părintele Episcop Macarie a continuat vizi-
ta pastorală din Norvegia în următoarele zile, 
cercetând comunităţile de români din Skjervøy, 
Tromsø şi Ålesund.
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Sorin Irimia

Stockholm

Sorin Irimia
Stockholm 

During the events dedicated to the patronage of the 
Romanian Orthodox Episcopate of Northern Europe 
and the Chapel of the Diocesan Center in Stockholm, 
on the evening of 29th November 2017, after the 
Vespers service, the Sacrament of the Holy Unction 
was accomplished by The Most Blessed Seraphim, the 
Metropolitan of Germany, Central and North Europe, 
His Grace Malaria, Bishop of Northern Europe and His 
Grace Sofian Braşoveanul, Vicar Bishop of the Archdio-
cese of Germany, Austria and Luxembourg, together 
with a group of priests and deacons. At the end of 
the liturgical program there was a spiritual dialogue 
between the faithful participants and the hierarchs 
who served, a dialogue meant to elucidate some of the 
troubles of the spiritual life and a better knowledge of 
the Orthodox faith teaching.
On Thursday, November 30, the Divine Liturgy was 
held in the Chapel of the Diocesan Center by the same 
gathering of hierarchs, surrounded by the priests and 
deacons of Stockholm and the surrounding area. Also, 

Trei ierarhi ortodocși 
români au slujit la 
Stockholm de sărbătoarea 
Sfântului Apostol Andrei 
Three Romanian Orthodox Hierarchs 
Served in Stockholm on the Feast  
of Saint Apostle Andrew

În cadrul manifestărilor dedicate hramului Episco-
piei Ortodoxe Române a Europei de Nord şi a Para-
clisului Centrului Episcopal din Stockholm, în seara 
zilei de 29 noiembrie 2017, după slujba Vecerniei, 
a fost săvârşită Taina Sfântului Maslu de către ÎPS 
Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale 
şi de Nord, PS Macarie, Episcopul Europei de Nord 
şi de PS Sofian Braşoveanul, Episcop Vicar al Arhi-
episcopiei Germaniei, Austriei şi Luxemburgului, 
înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi. La fina-
lul programului liturgic a avut loc un dialog duhov-
nicesc între credincioşii participanţi şi ierarhii care 
au slujit, dialog menit să lămurească unele frămân-
tări sufleteşti şi o mai bună cunoaştere a învăţăturii 
de credinţă ortodoxă.
Joi, 30 noiembrie, a fost săvârşită Sfânta Liturghie 
în Paraclisul Centrului Episcopal de către acelaşi 
sobor de ierarhi, înconjuraţi de preoţii şi diaconii 
din Sockholm şi din împrejurimi. De asemenea, au 
fost botezaţi doi prunci din comunitate. La sfârşitul 
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two children from the community were baptized. At 
the end of the Liturgical ministry, there were honored 
fragments of the relics of the Saints celebrated on 
this day: Saint Andrew the Apostle and Saint Hierarch  
Andrei Saguna, that are hosted at the Stockholm  
Diocesan Center. At the same time, the three great 
icons of the Virgin Mary in the Chapel of the Diocese 
were honored, before which the worshipers receive 
much spiritual relief.
At the end of the service, Father Metropolitan Sera-
phim said: “I am glad to have participated today at the 
feast of the Diocesan Center of the Romanian Ortho-
dox Diocese of Northern Europe, here in Stockholm, 
where His Grace Macarie and his good priests and faith-
ful managed to buy and brilliantly arrange a Diocesan  
Chapel and, as such, an Diocesan residence. All things 
that have been done here have been made with much 
wisdom, with much sense, with great taste, so that the 
faithful come in quite a large number although here 
we are not even in Stockholm but near Stockholm, we 
congratulated and congratulate His Grace Macarie, the 
priests, the believers who contributed to the purchase 

slujirii liturgice, au fost cinstite fragmente din 
moaştele Sfinţilor sărbătoriţi în această zi: Sfântul 
Apostol Andrei şi Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, care 
se află la Centrul Episcopal din Stockholm. Totoda-
tă, au fost cinstite şi cele trei mari icoane ale Maicii 
Domnului din Paraclisul Episcopiei, înaintea cărora 
închinătorii primesc multă alinare sufletească.
La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Serafim a 
spus: „Mă bucur că am participat astăzi la sărbă-
toarea Centrului Eparhial al Episcopiei Ortodoxe 
Române a Europei de Nord, aici în Stockholm, unde 
Preasfințitul Macarie împreună cu bunii săi preoți și 
credincioși au reușit să cumpere și să amenajeze în 
chip strălucit un paraclis episcopal și, de asemenea, 
o reședință episcopală. Toate lucrurile care s-au 
făcut aicea au fost făcute cu multă înțelepciune, cu 
multă simțire, cu mult gust așa încât credincioșii vin 
în număr destul de mare deși aici nu suntem chiar 
în Stockholm ci în apropierea Stockholm-ului, de 
aceea noi l-am felicitat și îl felicităm pe Preasfințitul 
Macarie, pe preoți, pe credincioșii care au contri-
buit la cumpărarea acestei reședințe episcopale și 
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of this episcopal residence and its adornment. May 
God bless this residence and this chapel to be more of 
a point of attraction, assembly, prayer that unites us 
all more and more. Let us unite with God and through 
God to unite us with one another.”
On the occasion of the Liturgy of the patronage of 
the church, the 25th issue of the magazine Deisis, 
recently edited by the Romanian Orthodox Metrop-
olis of Germany, Central and Northern Europe, was 
presented.
The joy of liturgical communion was ended with a 
Christian agape, attended by all Romanians at this 
hour of celebration, singing the carols from home. 
All those who have celebrated their name day were 
congratulated.

la înfrumusețarea ei. Să dea Dumnezeu ca această 
reședință și acest paraclis să fie mai cu seamă un 
punct de atracție, de întrunire, de rugăciune care 
să ne unească pe toți tot mai mult. Să ne unească 
cu Dumnezeu și prin Dumnezeu să ne unească unii 
cu alții.”
Cu prilejul slujirii de hram a fost prezentat cel de-al 
25-lea număr al revistei Deisis, editat recent de 
Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei 
Centrale şi de Nord.
Bucuria comuniunii liturgice a fost încheiată cu o 
agapă creştină, la care au participat toţii românii 
aflaţi la ceas de sărbătoare, cântându-se colindele 
de acasă. Au fost felicitaţi toţi cei care şi-au aniver-
sat onomastica.
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The joy of service and together suffering - the 
constants of pastoral activity of the Romanian 
Diocese of Northern Europe

The Diocesan Assembly of the Romanian Orthodox 
Diocese of Northern Europe, Stockholm, June 11, 
2016

In an atmosphere of vibrant liturgical communion, 
the Diocesan Assembly of the Romanian Orthodox 
Diocese of Northern Europe took place at the Diocesan 
Center in Stockholm on Saturday, June 11, 2016, and 
was attended by Romanian Orthodox priests from 
Sweden, Norway and Denmark, accompanied by the 
laic representatives of the parish communities.
After the Divine Liturgy and the Te Deum service of a 
gathering of clerics, pastoral work was debated in all 
sectors of the diocese throughout 2015 conducted by 

Bucuria slujirii şi împreună pătimirea – constantele 
activităţii pastorale a Episcopiei Ortodoxe Române 
a Europei de Nord 

Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române 
a Europei de Nord, Stockholm, 11 iunie 2016

Într-o atmosferă de vibrantă comuniune liturghisi-
toare, la Centrul Eparhial de la Stockholm a avut loc, 
sâmbătă, 11 iunie 2016, Adunarea Eparhială a Episco-
piei Ortodoxe Române a Europei de Nord, la care 
au participat preoţii ortodocşi români din Suedia, 
Norvegia şi Danemarca, însoţiţi de reprezentanţii 
mireni ai comunităţilor parohiale.
După săvârşirea Dumnezeieştii Liturghii şi a sluj-
bei de Te Deum de un sobor de slujitori, având 
în frunte pe Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie 
Drăgoi al Europei de Nord, s-a trecut la dezbaterea  

Adunările eparhiale  
din 2016-2017 
Diocesan Assembleys in 2016-2017 
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His Grace Bishop Macarie Drăgoi of Northern Europe.
His Grace Macarie recalled the goal of all pastoral 
activities, namely the daily living by all members of 
the Church, clergy and laity, of the Eucharistic unity so 
that "all will be one" (John 17:21). The hierarch high-
lighted that in a world troubled by countless anxie-
ties and often attracted by life styles incompatible 
with those of faith, this goal can be achieved if the 
shepherd dedicates himself to his flock with the joy of 
serving his neighbor and endures together with the 
younger brothers of Christ (Mathew 25:40).
In this missionary context, the pastoral ministries 
of Bishop Macarie and those surrounding him in 
all three Scandinavian countries were evoked, 
following the pattern of Christ's ministry towards 
the world and His disciples. Considering the specif-
ic needs of the Romanians and locals who are 
members of the parishes of the Romanian Orthodox 
Diocese of Northern Europe, His Grace Macarie has 
shown that the most fruitful mission is that of direct 
involvement in the spiritual and material help given 
to those in need, because men need a living and 
present Church in their sufferings. Thus, recollected 
His Grace Macarie, although the possibilities of the 
Diocese of Northern Europe are quite precarious, 
with the help of God means were found to help the 
victims of the fire at Colectiv, in Bucharest, one of the 
young people being hospitalized in Bergen, Norway. 

activităţii pastorale din toate sectoarele eparhiei 
de-a lungul anului 2015.
Preasfinţitul Macarie a reamintit ţinta tuturor 
activităţilor pastorale, anume trăirea prin faptă, 
zi de zi, de către toţi membrii Bisericii, clerici şi 
mireni, a unităţii euharistice astfel încât „toți să fie 
una” (Ioan 17, 21). Într-o lume frământată de nenu-
mărate nelinişti şi atrasă, deseori, de stiluri de viaţă 
incompatibile cu cele ale credinţei, această ţintă se 
poate atinge dacă păstorul se dedică turmei sale 
prin bucuria slujirii aproapelui şi împreună pătimi-
rea cu frații mai mici ai lui Hristos (Matei 25, 40) a 
subliniat ierarhul locului. 
În acest context misionar, s-au evocat constantele 
slujiri pastorale a Părintelui Episcop Macarie şi al 
celor care îl înconjoară în toate cele trei ţări scan-
dinave, după modelul slujirii lui Hristos faţă de 
lume şi ucenici. Luând aminte la specificul nevoilor 
duhovniceşti ale românilor şi localnicilor care sunt 
membri ai parohiilor Episcopiei Ortodoxe Române a 
Europei de Nord, Preasfinţitul Macarie a arătat că 
cea mai rodnică misiune este cea a implicării directe 
întru ajutorul duhovnicesc, dar şi material, acordat 
celor aflaţi în neputinţe, pentru că oamenii au nevoie 
de o Biserica vie şi prezentă în suferinţele lor. Astfel, 
a amintit Preasfinţitul Macarie, cu toate că mijloace-
le Episcopiei Europei de Nord sunt destul de preca-
re, cu ajutorul lui Dumnezeu s-a reuşit ajutorarea 
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Also, the solidarity shown by the bishop, the priests 
and Romanian faithful in Norway was evoked, in 
supporting the families affected by the separation 
from their children by the child protection system 
in this northern country. Together suffering with 
them, among pastoral visits, intercession with state 
authorities, and prayers for affected families, these 
are some of the elements of the Scandinavian pasto-
ral mission for those in trouble and distress.
Moreover, after a spiritual missionary program carried 
on with wariness, the bishop of the place served in all 
the Romanian parishes in the area, choosing to bring 
joy and comfort to the various diocesan communities 
in the great feasts and spiritual periods.
It was recalled in this context that 2015 was declared 
by the Holy Synod "The Homage Year of the Mission 
of the Parish and the Monastery Today" and "The 
Anniversary Year of St. John Chrysostom and of the 
Great Spiritual Pastors" as an awareness of the fact 
that the Church is built and is lived at the "grass line", 
that is, in the parish, in the gatherings and in the 
Christian communities.
Among the events of great spiritual joy were 
mentioned the consecrations, by Bishop Macarie, of 
the Romanian Orthodox Church "Sacred Martyrs and 
Confessors of Nasaud" in Sölvesborg (Sweden) on 
September 12, 2015 and of the altar of the Monas-
tery "Saints Macarius the Roman and John Iacob 
from Neamt", Ikast (Denmark), on October 23, 2015, 
attended by many of the Romanians living in the 
northern area.
The social projects initiated in the past years by 
the Romanian parishes in Northern Europe were  
continued:
"The Drop of Sacrifice that Redeems the Ocean of 
Indifference", a project in which donations of money, 
medicines and products were organized to help poor 
families in Romania;
"A Parochial Family for Everyone", an activity that 
employs parish believers to volunteer and help a 
number of orphan children in Romania;
"Agape of the Brother", a Sunday action in the church 
after the Divine Liturgy, collecting the necessary food 
for social canteens;
"In Peace Let Us Leave" a mission that employs the 
faithful to visit the sick and lonely, sharing them with 
the peace, joy and light they have just received at the 
Divine and Divine Liturgy.

victimelor incendiului de la Colectiv, din Bucureşti, 
unul dintre tineri fiind spitalizat în Bergen, Norvegia. 
Totodată, a fost evocată solidaritatea arătată de 
episcopul locului, preoţii şi credincioşii români din 
Norvegia, pentru susţinerea familiilor afectate de 
separarea de copii de către sistemul de protecţie a 
copilului din această ţară nordică. Împreună pătimi-
rea cu aceştia, vizitele pastorale, mijlocirea pe lângă 
autorităţile statului şi rugăciunile pentru familiile 
afectate sunt câteva din misiunea pastorală scandi-
navă pentru cei aflaţi în necaz şi strâmtorare. 
Pe lângă acestea, după un program misionar 
duhovnicesc ţinut cu acrivie, episcopul locului a 
slujit în toate parohiile româneşti din zonă, alegând 
ca la marile praznice şi răstimpuri duhovniceşti să 
aducă bucurie şi mângâiere în diferite comunităţi 
ale eparhiei.
S-a amintit, în acest context, că anul 2015 a fost 
declarat de către Sfântul Sinod „An omagial al misi-
unii parohiei şi mănăstirii azi” şi „An comemorativ 
al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de 
suflete”, ca o conştientizare a faptului că Biserica se 
clădeşte şi se trăieşte la „firul ierbii”, adică în paro-
hie, în obştile şi comunităţile de creştini.
Dintre evenimentele de mare bucurie duhovnicească 
au fost amintite târnosirile săvârşite de Preasfinţitul 
Părinte Episcop Macarie la biserica ortodoxă româ-
nească „Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni” 
din Sölvesborg (Suedia) pe 12 septembrie 2015 şi la 
altarul Mănăstirii „Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi 
Ioan Iacob de la Neamţ”, din Ikast (Danemarca), pe 
23 octombrie 2015, la care au participat foarte mulţi 
din românii aşezaţi în spaţiul nordic.
Au fost continuate şi proiectele sociale iniţiate în 
anii trecuţi de către parohiile româneşti din Europa 
de Nord:
„Picătura de jertfă care răscumpără oceanul nepă-
sării”, proiect în cadrul căruia s-au organizat colecte 
în bani, medicamente şi produse pentru ajutorarea 
unor familii sărace din România;
„O familie parohială pentru fiecare”, activitate care 
angajează pe credincioşii parohiei să ajute benevol o 
serie de copii orfani din România;
„Agapa fratelui” acţiune duminicală, în biserică 
după Sfânta Liturghie, de colectare a alimentelor 
necesare pentru cantinele sociale;
„În pace să ieşim” misiune ce angajează pe credincioşi 
de a vizita pe cei bolnavi şi singuri, împărtăşindu-le  



172   numărul 9-10/2016-2017

At the presentation of the cultural sector's activities, 
there were recollected the exhibition of heritage 
icons from the Museum of the University of Bergen, 
Norway, with the help of the National Museum in 
Alba Iulia and the Archbishopric of Alba Iulia in last 
November. In addition to the "Candela Nordului"  
magazine, the periodical of the Diocese, Felicitas  
Publishing House also issued other books and  
writings of theology.
Examining the perspectives and needs of the people, 
the Eparchial Assembly decided to increase the 
missionary involvement for young people in the 
attempt to offer them an actual framework of joint-
growth and testifying in Christ as a moral duty to our 
Church by keeping and confessing our Orthodox and 
Romanian faith and identity.

Diocesan Assembly of the Romanian Orthodox 
Diocesan of Northern Europe, Stockholm, January 
28, 2017

On Saturday, January 28, 2017, Bishop Macarie Drăgoi 
of Northern Europe presided the Diocesan Assembly 
of the Romanian Orthodox Diocese of the Scandi-
navian countries, where he discussed the mission-
ary activity for 2016. The event took place in the 
Chapel of the Diocesan Center in Stockholm after the 
Divine Liturgy and the Te Deum service by a gather-

din pacea, bucuria şi lumina pe care tocmai au 
primit-o la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.
La prezentarea activităţilor sectorului cultural, s-au 
amintit organizarea expoziţiei de icoane de patrimo-
niu de la Muzeul Universităţii Bergen, Norvegia, cu 
ajutorul Muzeului Naţional din Alba Iulia şi al Arhi-
episcopiei Alba Iuliei, din luna noiembrie a anului 
trecut. Pe lângă revista Candela Nordului a episco-
piei, la editura Felicitas au mai apărut şi alte cărţi şi 
materiale de teologie.
Prospectând perspectivele şi nevoile oamenilor, 
Adunarea Eparhială a hotărât o mai mare implicare 
misionară pentru tineri, în încercarea de a le oferi 
acestora un cadru concret de împreună-creştere 
şi împreună-mărturie întru Hristos, ca o datorie 
morală faţă de Biserica Noastră, prin păstrarea şi 
afirmarea credinţei şi identităţii noastre ortodoxe 
şi româneşti.

Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române 
a Europei de Nord, Stockholm, 28 ianuarie 2017

Sâmbătă, 28 ianuarie 2017, Părinte Episcop Maca-
rie Drăgoi al Europei de Nord a prezidat Adunarea 
Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române din ţările 
scandinave, în cadrul căreia s-a dezbătut activitatea 
misionară pe anul 2016. Evenimentul a avut loc în 
Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm după 
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ing of ministers, headed by His Grace Father Macarie.
"Our presence in the northern lands must be a 
constant occasion of witnessing Romanian Ortho-
doxy," said His Grace Macarie. Thus, father bishop 
emphasized, the general objectives of the Roma-
nian Diocese in the Scandinavian Peninsula remain, 
on the one hand, the preservation of unity of faith 
and nation in the communities and families of the 
Romanian Diaspora and, on the other hand, the 
sharing of Orthodox faith and national values to 
the Nordic people.
His Grace Macarie evoked the great challenges that 
marked the Romanian communities in these lands, 
the most important of which is, of course, the forced 
separation of children from the Nan and Bodnariu 
families. The manner in which Barnevernet, the 
Norwegian child protection service, has alarmed 
the families of Romanians and has wounded those 
directly affected by these abuses. His Grace Macarie 
was deeply involved in these cases, offering personal 
spiritual assistance to the afflicted parents, participat-
ing in the public protests of solidarity with the injured 
families, taking attitude in the Romanian media, giving 
testimony to the reality of the family as the only rais-
ing environment for the child and, together with the 
priests of the parishes affected directly, encouraging 
the Romanian communities in Norway.
Pastoral activity for young people was also a priority  
in 2016. In this respect, the Diocese of Northern 
Europe organized several events and meetings dedi-
cated to young people through which they could 
socialize and recreate themselves in an environment 
favorable to their age. The Diocese organized several 
events dedicated to young people through the "St. 
Stephen the Great" Youth Center, of which the most 
important were the annual meeting of young Ortho-
dox youth from Northern Europe held during 20-22 
May 2016, at the Romanian Orthodox Monastery 
"St. Macarius the Roman and John Iacob of Neamt" 
and the Romanian Parish "The Birth of Saint John the 
Baptist and the Holy Martyr John the New of Suceava" 
in Ikast-Herning, Denmark, as well as a special activity 
dedicated to the youth on the day of St. Andrew the 
Apostle in Copenhagen and Stockholm on November 
27-30, 2016, as well as a conference and a dialogue 
session with young people, held by Father Professor 
Constantin Necula. His Grace Macarie also highlight-
ed on several occasions the need for the Church to 

săvârşirea Dumnezeieştii Liturghii şi a slujbei de Te 
Deum de către un sobor de slujitori, avându-l în 
frunte pe Preasfinţitul Părinte Macarie.
„Prezenţa noastră în ţinuturile nordice trebuie 
să fie un prilej constant de mărturie a Ortodoxiei 
româneşti”, a afirmat Preasfinţitul Macarie. Aşadar, 
a subliniat părintele episcop, obiectivele generale 
ale Episcopiei Româneşti din Peninsula Scandinavă 
rămân, pe de o parte, păstrarea unității de credință 
și de neam în comunităţile şi familiile diasporei 
româneşti şi, pe de altă parte, împărtășirea credinței 
ortodoxe și a valorilor naționale neamurilor nordice.
Preasfinţitul Macarie a evocat marile provocări 
care au marcat comunităţile româneşti din aceste 
ţinuturi, cea mai însemnată dintre acestea fiind, 
desigur, criza separărilor forțate a copiilor din 
familia Nan şi Bodnariu. Maniera în care a proce-
dat Barnevernet, serviciul norvegian de protecţie 
a copilului, a alarmat familiile de români şi a îndu-
rerat pe cei afectaţi direct de aceste abuzuri. 
Preasfinţitul Macarie s-a implicat intens în aceste 
cazuri, oferind asistenţă personală duhovniceas-
că părinţilor îndureraţi, participând la protestele 
publice de solidarizare cu familiile nedreptăţite, 
luând atitudine în mass-media românească, dând 
mărturie despre realitatea familiei ca singur mediu 
de creştere al copiilor şi, alături de preoţii paro-
hiilor afectate direct, încurajând comunităţile de 
români din Norvegia.
O prioritate a activităţii pastorale au constituit-o şi 
în anul 2016 tinerii. În acest sens, Episcopia Europei 
de Nord a realizat mai multe evenimente și întâlniri 
dedicate tinerilor, prin care aceştia au putut socializa 
şi s-au putut recrea într-un mediu prielnic vârstei lor. 
Episcopia a organizat mai multe evenimente dedica-
te tinerilor, prin Centrul de Tineret „Sfântul Voievod 
Ștefan cel Mare”, dintre care cele mai importante au 
fost întrunirea anuală a tinerilor ortodocşi din Euro-
pa de Nord ce s-a desfăşurat la în perioada 20-22 
mai 2016, la Mănăstirea Ortodoxă Română „Sfinţii 
Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ” 
şi la Parohia românească „Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul şi Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de 
la Suceava” din Ikast-Herning, Danemarca, precum 
şi activităţie speciale dedicate tinerilor de zilele 
Sfântului Apostol Andrei la Copenhaga şi Stockholm, 
în perioada 27-30 noiembrie 2016, fiind organizată, 
de asemenea, o conferinţă şi o sesiune de dialog cu 
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make a mission with and for the young: "the mission 
of the Church with you, the young people, is not an 
option but a necessity."
The Bishop of Northern Europe also interacted with 
the youngsters in the ASCOR and LTOR branches, 
being invited to lecture in Cluj, Bistrita, Ghelari 
Monastery, Bucharest, Ploiesti and Sibiu, where he 
met with pupils in several Sibiu high schools.
Pastoral visits were an important component of 
the work of His Grace Macarie. Father Bishop puts 
a special emphasis on the most direct, personal 
and close interaction, as far as possible, with the 
members of the Romanian communities. Thus, he 
frequently visits the parishes in the Scandinavian 
countries, families at home, look after the sick, the 
ones that are lonely, and those in difficult situations. 
He also served the Mystery of Baptism, Wedding 
and Holy Unction for the Romanians and converts 
to Orthodoxy. During the winter holidays, father 
bishop with the group of servants of the altar and 
the Romanian parishioners also caroled the group of 
Gypsies from the Uppsala social center. During 2016, 
the hierarch surveyed several Romany families in 
Sweden and Norway.
In 2016 Bishop Macarie ordained priests Marius-
Marcel Coisin (Kolding, Denmark), Adrian Chitulescu 
(Viborg, Denmark), Alexandru Călin Ardelean (Oslo, 
Norway) and deacons Laurenţiu Draghicenoiu (Stock-
holm, Sweden), Claudiu Ceteras (Ikast Monastery, 
Denmark), Iustin Constantin Gherasim (Copenhagen, 
Denmark), Andrei Constantin (Uppsala, Sweden).
In the Romanian Orthodox Diocese of Northern 
Europe, during the year 2016, 369 baptisms were 
served (143 in Suedia, 170 in Denmark and 56 in 
Norway); 47 weddings (32 in Sweden, 13 in Denmark 
and 2 in Norway); 36 burials (32 in Sweden, 3 in 
Denmark, and 1 in Norway), 19 converts to Ortho-
doxy from Christian confessions and 2 from non-
Christian religions.
The Diocese of Northern Europe also organized  
spiritual meetings with renowned personalities 
from Romania. Thus, the distinguished guests 
included Christian doctor Pavel Chirila and 
missionary priest Nicolae Tanase, who brought 
a refreshing witness of Orthodoxy experienced 
at home. Another event that the Romanians in 
Oslo enjoyed was the invitation of the priest 
Dumitru Iuga and a group of craftsmen from the 

tinerii, susţinută de părintele profesor Constantin 
Necula. Preasfinţitul Macarie a subliniat şi în cuvânt, 
în mai multe ocazii, necesitatea ca Biserica să facă 
misiune cu şi pentru tineri: „misiunea Bisericii cu voi 
tinerii nu este o opţiune, ci o necesitate”. 
Episcopul Europei de Nord a interacţionat şi cu 
tinerii din filialele ASCOR şi LTOR, fiind invitat să 
conferenţieze la Cluj, Bistriţa, Mănăstirea Ghelari, 
Bucureşti, Ploieşti şi Sibiu, unde s-a întâlnit cu elevii 
în mai multe licee sibiene. 
Vizitele pastorale au fost o componentă impor-
tantă a activităţii Preasfinţitului Macarie. Părintele 
episcop pune un deosebit accent pe interacțiunea 
cât mai directă, personală și apropiată, pe cât este 
posibil, cu membrii comunităților de români. Astfel, 
vizitează frecvent parohiile răsfirate în ţările scan-
dinave, vizitează la domiciliu familiile, cercetează 
bolnavii, însinguraţii şi pe cei aflaţi în situaţii difici-
le, săvârşeşte Taina Botezului, a Cununiei  şi a Sfân-
tului Maslu pentru români şi pentru cei convertiţi 
la Ortodoxie. În timpul sărbătorilor de iarnă, părin-
tele episcop cu grupul de slujitori ai altarului şi 
enoriaşi români a colindat şi grupul de rromi de 
la centrul social din Uppsala. În cursul anului 2016 
ierarhul a cercetat mai multe familii de etnie rromă 
din Suedia şi Norvegia.
În cursul anului 2016 Preasfinţitul Părinte Episcop 
Macarie a hirotonit preoţii Marius-Marcel Coisin 
(Kolding, Danemarca), Adrian Chiţulescu (Viborg, 
Danemarca), Alexandru Călin Ardelean (Oslo, Norve-
gia) şi diaconii Laurenţiu Drăghicenoiu (Stockholm, 
Suedia), Claudiu Ceteraş (Mănăstirea Ikast, Dane-
marca), Iustin Constantin Gherasim (Copenhaga, 
Danemarca), Andei Constantin (Uppsala, Suedia).
În Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord 
în cursul anului 2016 s-au săvârşit 369 Botezuri 
(143 în Suedia, 170 în Danemarca şi 56 în Norvegia); 
47 Cununii ( 32 în Suedia, 13 în Danemarca şi 2 în 
Norvegia); 36 Înmormântări (32 în Suedia, 3 în Dane-
marca şi 1 în Norvegia), 19 convertiri la Ortodoxie 
de la confesiuni creştine şi 2 de la religii necreştine.
Episcopia Europei de Nord a organizat, de aseme-
nea, şi întâlniri de suflet cu personalități recunoscute 
din România. Astfel, printre oaspeţii de seamă s-au 
numărat medicul creştin Pavel Chirilă şi preotul misi-
onar Nicolae Tănase, care au adus o mărturie învio-
rătoare de ortodoxie trăită acasă. Un alt eveniment 
care a bucurat românii din Oslo a fost invitarea preo-
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Săcel parish in Maramures County, Romania, who 
shared with the diasporas the old Romanian crafts 
and artistic customs.
On Sunday, February 28, 2016, His Grace Bishop 
Macarie consecrated the church in Jönköping in 
Sweden, together with the Metropolitans Andrei of 
Cluj and Seraphim of Germany, Central and Northern 
Europe, after the Romanian community succeeded, 
including with the help of the Diocese, to buy the 
building necessary for the sacred service. He also 
celebrated Sunday, November 13, 2016, together 
with His Eminence Serbian Bishop Dositei of Scandi-
navia and Great Britain the sanctification of the new 
Orthodox wooden church in Kristiansand, Norway.
On Monday, May 2, 2016, Father Bishop Macarie had 
consecrated the Chapel of the Diocesan Center in 
Stockholm, with the patrons "Saint Apostle Andrew 
together with the Romanian Voivodes and the Saints 
Macarius the Great and Macarius the Alexandrine." 
Three icons of the Most Holy Mother of God are kept 
in the Paraclisis, in front of which pilgrims and worshi-
pers find great relief and healing: The Icon of the 
Mother of God "I am with you and nobody against 
you" (solemnly honored on March 28) placed in the 
diaconicon altar; the Royal Icon of the Virgin Mary of 
the Sign on the Temple of the Altar and the Icon of 

tului Dumitru Iuga şi a maramureşenilor din parohia 
Săcel, care au împărtăşit cu diasporenii vechi obice-
iuri româneşti meşteşugăreşti şi artistice. 
Preasfinţitul Episcop Macarie a săvârşit duminică, 
28 februarie 2016, împreună cu Înaltpreasfinţiţii 
Mitropoliţi Andrei al Clujului şi Serafim al Germani-
ei, Europei Centrale şi de Nord târnosirea bisericii 
din oraşul suedez Jönköping, după ce comunitatea 
românească a reuşit, inclusiv cu ajutorul Episcopiei, 
să cumpere clădirea necesară săvârşirii sfintelor sluj-
be. De asemenea, a săvârşit duminică, 13 noiembrie 
2016, împreună cu Preasfinţitul Episcop sârb Dositei 
al Scandinaviei şi Marii Britanii sfinţirea noii biserici 
ortodoxe de lemn din oraşul Kristiansand, Norvegia. 
În Lunea Luminată, 2 mai 2016, Părintele Episcop 
Macarie a săvârşit târnosirea Paraclisului Centru-
lui episcopal din Stockholm, cu hramurile „Sfântul 
Apostol Andrei cu Sfinţii Voievozi Români şi Sfinţii 
Cuvioşi Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul”. 
În Paraclis se păstrează trei icoane ale Preasfintei 
Născătoare de Dumnezeu, în faţa cărora pelerinii şi 
închinătorii află multă alinare şi vindecare sufleteas-
că şi trupească: Icoana Maicii Domnului „Eu sunt cu 
voi şi nimeni împotriva voastră” (cinstită solemn la 
28 martie) aşezată în diaconiconul Altarului; Icoana  
Împărătească a Maicii Domnului a Semnului de 
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the Most Holy Mother of God on the throne, in the 
Altar of the Paraclisis (both honored on November 
30). Also, in the Paraclisis is honored with much piety 
the icon of the Great Saint Martyr Mina, horseback 
riding. The Iconostasis and pews made in the Bran-
coveanesc style were made of cherry wood by the 
sculptor Nicolae Mihai, the iconography of the interior 
was made by the icon-painters Toma-Gabriel Chituc, 
Mihai Coman, Ioan Popa and Camelia Munteanu. The 
chandeliers, the candles, the Holy Ark and the other 
liturgical objects on the Holy Altar Table were made 
by Ovidiu Simionescu. The Holy Altar Table of stone 
was worked by the sculptor Virgil Scripcariu.
The "Cross of the North", the highest distinction of 
the Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe, 
was also awarded in the year 2016. His Grace Macarie 
offered Princess Margareta, the Custodian of the 
Crown of Romania, the distinction the Cross of the 
North as a token of appreciation to the Royal House 
of Romania from the Romanians living in this part of 
Europe – also led by traditional monarchical dynas-
ties. The hierarch of the Romanians in Northern 
Europe offered the Royal Highnesses a monographic 
volume (with bilingual text in Romanian and English) 
about the Romanian wooden church in Sölvesborg, 
southern Sweden and two bucovinian pascal towels. 
The distinction was given following the visit by the 
Royal House of Romania on the Holy Easter in Stock-
holm, with the intension of celebrating the holidays 
with the Romanians in the diaspora. The same distinc-
tion was awarded to the professors from Cluj:  Ioan 
Aurel Pop, Ioan Bolovan and Ioan Cuceu (Stockholm, 
February 3, 2016), to the painters from the Prolog 
Group (July 27, 2016) as well as to Sofia Vicoveanca, 
traditional folk interpretar from Bucovina (Oslo, Janu-
ary 24, 2016), to Cornelia Ardelean Archiudean and 
Alexandru Pugna from Nasaud County, ambassadors 
Victoria Popescu, Alexandru Victor Micula and Viorel 
Matei Ardeleanu (Copenhagen, April 10, 2016) and 
physician Pavel Chirilă (Bergen, June 5, 2016).
The episcopal order "Priest Professor Alexandru 
Ciurea" and the Episcopal Order "Nicolae Milescu 
Spătarul" instituted in 2015 will be conferred from 
2017 onwards.
In 2016, the bishop gave the young Orthodox of 
the Youth Center, the Copenhagen branch, the 
Medal of St. Stephen the Great, the protector of the 
Youth Center of the Romanian Orthodox Diocese of  

pe tâmpla Altarului şi Icoana Maicii Domnului pe 
tron, din Altarul Paraclisului (ambele fiind cinsti-
te la 30 noiembrie). De asemenea, în Paraclis, este 
cinstită cu multă evlavie şi Icoana Sfântului Mare 
Mucenic Mina, călare pe cal. Iconostasul şi strănile 
brâncoveneşti au fost lucrate din lemn de cireş de 
către sculptorul bucureştean Nicolae Mihai, icono-
grafia din interior fiind realizată de iconarii Toma-
Gabriel Chituc, Mihai Coman, Ioan Popa şi Camelia 
Munteanu. Candelabrele, candelele, Sfântul Chivot 
şi celelalte obiecte liturgice de pe Sfântul Prestol au 
fost realizate de Ovidiu Simionescu. Sfânta Masă din 
piatră a fost lucrată de sculptorul Virgil Scripcariu.
Distincţia eparhială „Crucea Nordului”, cea mai 
înaltă distincţie a Episcopiei Ortodoxe Române 
a Europei de Nord, a fost conferită şi în cursul 
anului 2016. Preasfinţitul Macarie a conferit Prin-
cipesei Margareta, Custodele Coroanei României, 
distincţia Crucea Nordului, ca semn al preţuirii pe 
care românii ce trăiesc în această parte a Europei, 
condusă prin tradiţie de dinastii monarhice, doresc 
să o arate Casei Regale a României. Ierarhul româ-
nilor din Europa de Nord a oferit în dar Alteţelor 
Regale un volum monografic (cu text bilingv în 
română şi engleză) despre biserica românească de 
lemn din Sölvesborg, sudul Suediei şi două ştergare 
pascale bucovinene. Distincţia a fost conferită 
în urma vizitei pe care Casa Regală a României a 
efectuat-o, de Sfintele Paşti, la Stockholm, pentru 
a petrece alături de românii din diaspora sărbători-
le. Aceeaşi distincţie a fost conferită şi profesorilor 
clujeni: Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan şi Ioan Cuceu 
(Stockholm, 3 februarie 2016) pictorilor din Grupul 
„Prolog” (27 iulie 2016) precum şi rapsozilor Sofia 
Vicoveanca din Bucovina (Oslo, 24 ianuarie 2016) 
şi năsăudenilor Cornelia Ardelean Archiudean şi 
Alexandru Pugna, ambasadorilor Victoria Popescu, 
Alexandru Victor Micula şi Viorel Matei Ardelea-
nu (Copenhaga, 10 aprilie 2016) şi medicului Pavel 
Chirilă (Bergen, 5 iunie 2016).  
Ordinul episcopal „Preot Profesor Alexandru 
Ciurea” şi Ordinul episcopal „Nicolae Milescu 
Spătarul”, instituite în anul 2015, vor fi conferite 
începând cu anul 2017.
Episcopul a conferit în anul 2016 tinerilor ortodocşi 
din Centrul de Tineret, filiala Copenhaga, medalia 
cu chipul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, ocro-
titorul Centrului de Tineret al Episcopiei Ortodoxe 
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Northern Europe. This medal will also be awarded in 
the course of the year 2017.
Magazine "Candela Nordului", nr. 7-8 / 2014-2015 
published in 2016 was presented to the Diocesan 
Assembly. At the "Felicitas" Publishing House, 
several books were published during 2016, and the 
connection between Romanian and Scandinavian 
spirituality and culture was also strengthened.
Regarding social programs, the Romanian Orthodox 
Diocese of Northern Europe initiated the project 
"Scholarships for Poor Children in Romania" in 2016 
with the aim of helping a large number of children in 
the Copsa Mica region. Also, the social projects initi-
ated in the past years by the Romanian parishes in 
Northern Europe were continued:
"The Drop of Sacrifice That Redeems the Ocean 
of Indifference", a project in which donations of 
money, medicines and products were organized to 
help poor families in Romania;
"A Parochial Family for Everyone", an activity that 
employs parish believers to volunteer and help a 
number of orphan children in Romania;
"Agape of the Brother", a Sunday action in the 
church after the Divine Liturgy, collecting the neces-
sary food for social canteens;
"In Peace Let Us Leave", a mission that employs the 
faithful to visit the sick and lonely, sharing them with 

Române a Europei de Nord. Această medalie va fi 
conferită şi în cursul anului 2017.
Revista „Candela Nordului”, nr. 7-8/2014-2015 
editată în anul 2016 a fost prezentată Adunării 
eparhiale. La editura eparhială „Felicitas” au fost 
publicate în cursul anului 2016 mai multe cărţi 
fiind întărită şi în acest plan legătura între spiritu-
alitatea şi cultura românească şi cea scandinavă.
În ceea ce priveşte programele sociale, Episco-
pia Ortodoxă Română a Europei de Nord a 
iniţiat, în 2016, proiectul „Burse pentru copiii 
săraci din România” cu scopul de a ajuta lunar 
cu suma de 25 de euro un număr cât mai mare 
de copii din regiunea Copşa Mică.  De asemenea, 
au fost continuate şi proiectele sociale iniţiate 
în anii trecuţi de către parohiile româneşti din  
Europa de Nord:
• „Picătura de jertfă care răscumpără oceanul 
nepăsării”, proiect în cadrul căruia s-au organizat 
colecte în bani, medicamente şi produse pentru 
ajutorarea unor familii sărace din România;
• „O familie parohială pentru fiecare”, activitate 
care angajează pe credincioşii parohiei să ajute 
benevol o serie de copii orfani din România;
• „Agapa fratelui” acţiune duminicală, în biserică 
după Sfânta Liturghie, de colectare a alimentelor 
necesare pentru cantinele sociale;
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the peace, joy and light they have just received at the 
Divine and Divine Liturgy.
At the same time, the exit of the Romanian Ortho-
dox Diocese of Northern Europe from the Chris-
tian Ecumenical Council of Sweden was consid-
ered, the diocese not being involved in any kind of 
ecumenical activity in the Scandinavian countries 
or elsewhere.
In conclusion, His Grace Macarie has shown that 
the year that has just passed has been an intense 
missionary year with major challenges that have 
been overcome with the help of God. For the follow-
ing year, father bishop said that, in addition to the 
pastoral priorities already mentioned, a priority will 
be the emphasis placed on church life or spiritual 
life, the only inimitable foundation of family and 
community life. In this sense, efforts will be made 
to raise awareness of this necessary condition of 
Christian living through meetings, catechesis and 
other special events. His Grace Macarie mentioned 
that for a better Orthodox testimony adapted to the 
northern countries, a book is being edited contain-
ing the lives of the Scandinavian Saints.

• „În pace să ieşim” misiune ce angajează pe credincioşi 
de a vizita pe cei bolnavi şi singuri, împărtăşindu-le 
din pacea, bucuria şi lumina pe care tocmai au primit-
o la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.
Totodată, s-a luat act de ieşirea Episcopiei Ortodo-
xe Române a Europei de Nord din Consiliul Ecume-
nic Creştin din Suedia, eparhia nefiind implicată în 
niciun fel de activitate ecumenistă în ţările scandi-
nave sau în alte locuri.
În concluzie, Preasfinţitul Macarie a arătat că anul care 
tocmai a trecut a fost unul intens din punct de vede-
re misionar, cu provocări majore, care, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, au fost depăşite. Pentru anul următor, 
părintele episcop a afirmat că, pe lângă priorităţile 
pastorale deja amintite, o prioritate o va constitui 
accentul pus pe viața în biserică sau viața duhovniceas-
că drept singura temelie nemincinoasă a vieţii familiale 
şi comunitare. În acest sens, se vor depune eforturi de 
conştientizare a acestei condiţii necesare de vieţuire 
creştină, prin întâlniri, cateheze şi alte evenimente 
speciale. Preasfinţitul Macarie a afirmat că, pentru o 
mai bună mărturie ortodoxă adaptată ţărilor nordice, 
se află în lucru şi o carte cu vieţile sfinţilor scandinavi.
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His Grace Bishop Macarie Drăgoi of the Roma-
nian Orthodox Diocese of Northern Europe 
embarked, along with nearly 100 clergy and 
believers in Sweden, on a pilgrimage to the Holy 
Places in November 2017. The pilgrimage began 
in Nazareth, where the history of the salva-
tion of the human race began with the incar-
nation of the Savior, continuing with the cities 
of Galilee, where the Savior preached, visiting 
the Tabor Mountain, the Jordan, Jericho, Beth-
lehem, Jerusalem, the Romanian Settlements of 
Jericho and Jerusalem, Saint Sava Monasteries, 
Saint Theodosius and Staint George the Hozevit 
in the wilderness of Judea. The pilgrims were 
gladly welcomed by the abbots of the monas-
teries visited, prayng in Hozeva and worshiping 
the reliquary of St. John the Baptist of Neamt.
On Saturday night to Sunday, November 5, 2017, 

Pe urmele Mântuitorului Hristos.   
Pelerinaj la Locurile Sfinte
On the Footsteps of Saviour Christ.  
Pilgrimage in the Holy Land

Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi 
al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei 
de Nord s-a aflat, alături de aproape 100 de 
clerici şi credincioşi din Suedia, într-un peleri-
naj la Locurile Sfinte în luna noiembrie a anului 
2017. Pelerinajul a început în Nazaret, unde a 
început şi istoria mântuirii neamului omenesc 
prin întruparea Mântuitorului, continuând cu 
cetăţile Galileii în care a propovăduit Mântu-
itorul Hristos, cu vizitarea Muntelui Tabor, a 
Iordanului, Ierihonului, Betleemului, Ierusali-
mului, a Aşezămintelor româneşti din Ierihon 
şi Ierusalim şi a Mănăstirilor Sfântul Sava, Sfân-
tul Teodosie şi Sfântul Gheorghe Hozevitul din 
pustia Iudeii. Pelerinii au fost primiţi cu multă 
bucurie de stareţii mănăstirilor vizitate, închi-
nându-se la Hozeva şi la racla cu moaştele Sfân-
tului Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ.

Archdeacon Sorin Sîplăcan

Stockholm

Arhidiacon Sorin Sîplăcan
Stockholm 
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Bishop Macarie celebrated the Divine Liturgy in 
the Church of the Holy Sepulcher after being 
received in an audience by His Beatitude Patri-
arch Theophilus III of Jerusalem and of all of 
Palestine in the eve, accompanied by the clerics 
from the group of pilgrims.
The Romanian Orthodox Hierarch of Northern 
Europe addressed more spiritual exhortations 
to the faithful during the journey. "We start-
ed this pilgrimage in Nazareth, the city where 
Christ grew (Luke 2:16), in humble obedience to 
His Most Holy Mother and Joseph. We see, once 
again, how the Savior Himself honors the fami-
ly appointed by God". Father Bishop Macarie 
has shown that the pilgrimage corresponds to 
the profound condition of the Christian in the 
world, and that the final destination is the city of 
Heavenly Jerusalem: "We are merely aliens and 
travelers on this earth, resembling the word The 
Apostle (Hebrews 11, 13). As we reach the city of 
Jerusalem of this world, we tremble at the foot-

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 5 noiem-
brie 2017, Preasfinţitul Episcop Macarie a 
săvârşit Sfânta Liturghie la Biserica Sfântului 
Mormânt după ce în ajun, ierarhul însoţit de 
clericii din grupul de pelerini, a fost primit în 
audienţă de Preafericitul Părinte Patriarh Teofil 
al III-lea al Ierusalimului şi al întregii Palestine.
Ierarhul ortodox român din Europa de Nord a 
adresat, în cadrul călătoriei, mai multe îndem-
nuri duhovniceşti credincioşilor. „Am început 
acest pelerinaj în Nazaret, orașul unde a cres-
cut Hristos (Luca 2, 16), supus fiind întru toate 
Maicii Sale Preasfinte și Dreptului Iosif. Vedem, 
astfel, încă odată cum Însuși Mântuitorul 
cinstește familia lăsată de Dumnezeu.” Părin-
tele Episcop Macarie a arătat că pelerinajul 
corespunde condiţiei profunde a creştinului în 
lume şi că destinaţia finală este cetatea Ieru-
salimului ceresc: „Străini și călători suntem 
pe acest pământ, după cuvântul Apostolului 
(Evrei 11, 13). Ajungând la cetatea Ierusalimului  
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steps left by the Lord on the Road of the Cross, 
and we remember that our true target, the desti-
nation of our journey, is the city of Heavenly 
Jerusalem, the Kingdom of Heaven."
At the same time, His Grace Macarie expressed 
the desire to organize pilgrimages in the Holy 
Land for the Romanians living in the other 
northern countries as well. "It is a great joy for 
us, the Romanians in the Scandinavian coun-
tries, to be able to visit together, in fraternity, 
the Holy Places where Christ labored our salva-
tion. This time, with the mercy of the Lord, we 
could do this with our Romanian sisters and 
brothers in Sweden. May the Most Merciful God 
help us that we further organize such pilgrimag-
es in the future for the Romanians in Denmark 
and Norway as well. We give glory to God for 
this great gift, and we remember all dearly in 
prayer", the hierarch said.

de aici, din această lume, ne cutremurăm de 
urmele lăsate de Domnul pe Drumul Crucii, și 
ne aducem aminte că adevărata noastră țintă, 
destinația călătoriei noastre este cetatea Ieru-
salimului Ceresc, Împărăția Cerurilor.”
Totodată, Preasfinţitul Macarie şi-a exprimat 
dorinţa de a organiza pelerinaje în Ţara Sfân-
tă şi pentru românii din celelalte ţări nordice. 
„Este o mare bucurie, pentru noi, românii din 
țările scandinave, să putem vizita împreună, în 
frățietate, Locurile Sfinte unde Hristos a lucrat 
mântuirea noastră. De această dată, cu mila 
Domnului, am putut face aceasta cu surorile 
și frații români din Suedia. Să ne ajute Preami-
lostivul Dumnezeu să putem organiza, pe viitor, 
astfel de pelerinaje, și pentru românii din Dane-
marca și Norvegia. Dăm slavă lui Dumnezeu 
pentru acest mare dar și îi pomenim cu drag, pe 
toți, în rugăciune” a mai spus ierarhul.
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2016

IANUARIE 
Vineri, 1 ianuarie 2016 – Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului, Sfântul Ierarh Vasile cel Mare 
(Anul Nou)
Săvârşeşte Privegherea de toată noaptea iar în zorii zilei Sfânta Liturghie cu Tedeum, în Mănăstirea Sfinții 
Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț din Ikast, Danemarca. Atât în ajunul prăznuirii, cât şi 
după Liturghie, primeşte la mănăstire urătorii de Anul Nou.
Sâmbătă, 2 ianuarie 2016 – Sfântul Cuvios Serafim de Sarov
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica românească Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Sfântul 
Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava din Herning-Ikast, Danemarca. Se întâlneşte cu tinerii din Centrul 
pentru tineret Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din Peninsula Iutlanda.
Duminica dinaintea Botezului Domnului, 3 ianuarie 2016 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Botezul Domnului și Sfinții Cuvioși Ioan Casian 
și Gherman din Dobrogea din oraşul Sønderborg, Danemarca. Vizitează câteva familii şi le sfinţeşte casele 
cu Aghiasma Mare.
Luni, 4 ianuarie şi marţi, 5 ianuarie 2016
În Göteborg, Suedia, vizitează mai multe familii şi le sfinţeşte casele cu Aghiasma Mare. Vizitează câţiva 
bolnavi la spitale.
Miercuri, 6 ianuarie 2016 – Botezul Domnului
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica românească Pogorârea Sfântului Duh și Sfinții Ierarhi Varlaam, 
Dosoftei și Teodosie de la Brazi, Mitropoliții Moldovei din oraşul Göteborg, Suedia. Conduce procesiunea 
pe ţărmul Mării Nordului şi aruncă Crucea, fiind ridicată din apa mării de câţiva tineri voluntari.
Joi, 7 ianuarie 2016 – Sfântul Proroc Ioan Botezătorul
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în parohia românească Sfânta Treime și Sfântul Proroc Ioan Botezăto-
rul din Stockholm.
Vineri, 8 ianuarie şi sâmbătă, 9 ianuarie 2016
Binecuvântează cu Aghiasma Mare câteva case din Stockholm.
Duminică, 10 ianuarie 2016 – Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodeştii Bacăului
În Catedrala Arhiepiscopală din Roman, în ajunul sărbătorii participă la Slujba Privegherii, iar dimineaţă, 
împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ioachim, săvârşeşte Sfânta Liturghie, cinstind moaştele 
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şi icoana Sfântului Cuvios Antipa. I se conferă distincţiile eparhiale „Crucea Ţării de Jos” şi „Ordinul Episcop 
Melchisedec Ștefănescu”, clasa I.
Luni, 11 ianuarie 2016 – Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare
În Mănăstirea Zosin, jud. Botoşani, în ajunul sărbătorii participă la Slujba Privegherii, iar dimineaţă, în para-
clisul Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi îl hirotoneşte întru diacon pe tânărul 
Iustin Constantin Gherasim.
Sâmbătă, 16 ianuarie 2016 
În biserica parohiei româneşti Sfintele Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș, Tatiana de la Craiova și 
Suniva din Bergen și Selje din oraşul Bergen, Norvegia, săvârşeşte Sfânta Liturgie de hram, fiind cinstită 
Sfânta Muceniţă Tatiana, sărbătorită în calendar în apropiata zi de 12 ianuarie. Se întâlneşte cu dascălii, 
părinţii şi copiii de la şcoala parohială.
Duminică, 17 ianuarie 2016 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica parohiei româneşti Sfinții Cuvioși Macarie cel Mare și Maca-
rie Alexandrinul din oraşul Haugesund, Norvegia. Se întâlneşte cu dascălii, părinţii şi copiii de la şcoala 
parohială.
Marţi, 19 ianuarie 2016 – Sfinţii Cuvioşi Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Învierea Domnului și Sfinții Mucenici Ioan Vala-
hul și Halvard Norvegianul din Oslo, Norvegia.
Miercuri, 20 ianuarie – vineri, 22 ianuarie 2016 
Vizitează în Førde şi Tromsø, la domiciliu, familiie greu încercate Nan şi Bodnariu, despărţite forţat de 
copilaşi, precum şi alte familii de români din Norvegia. Se întâlneşte cu delegaţia de parlamentari români 
ajunşi în Norvegia pentru rezolvarea cazurilor familiilor Nan şi Bodnariu.
Sâmbătă, 23 ianuarie 2016 
La Oslo, participă şi rosteşte un cuvânt la concertul de muzică patriotică, susţinut de rapsodul bucovinean 
Sofia Vicoveanca. Se întâlneşte cu dascălii, părinţii şi copiii de la şcoala parohiei româneşti din Oslo.
Duminică, 24 ianuarie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohială Învierea Domnului și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și 
Halvard Norvegianul din Oslo. Oficiază o slujbă de pomenire pentru vrednicii înaintaşi care au contribuit 
la Unirea Principatelor Române din anul 1859. Conferă distincţia eparhială „Crucea Nordului” rapsodu-
lui bucovinean Sofia Vicoveanca. Participă la recepţia oferită la sediul Ambasadei României din Oslo de 
Ambasadorul Adrian-Gabriel Davidoiu.
Marţi, 26 ianuarie – vineri, 29 ianuarie 2016 
Vizitează bolnavii şi familiile de români şi suedezi din Stockholm şi Uppsala.
Sâmbătă, 30 ianuarie 2016 – Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica parohială Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teolo-
gul și Ioan Gură de Aur și Sfinții Ierarhi Iachint de Vicina, Antim Ivireanul și Grigorie Dascălul, Mitropoliții 
Țării Românești din oraşul Uppsala, Suedia. Participă la agapă unde susţine o cateheză. 
Duminică, 31 ianuarie 2016
În ajun o botează pe bătrânica maghiară Margareta. Dimineaţă, săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica 
parohială Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie Decapolitul de la Bistrița Vâlcii și Nicodim de 
la Tismana din Copenhaga, Danemarca. După slujbă, poartă un dialog cu tinerii Centrului pentru Tineret 
Sfântul Voievod Ștefan cel Mare (CTSM). 
 
FEBRUARIE
Luni, 1 februarie 2016 – Sfinţii Mucenici Trifon, Perpetua şi Felicitas
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Mănăstirea Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț din 
Ikast, Danemarca. Îl hirotoneşte întru diacon pe tânărul Marius-Marcel Coisin. Săvârşeşte în paraclisul 
mănăstirii Privegherea Praznicului Întâmpinării Domnului.
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Marţi, 2 februarie 2016 – Întâmpinarea Domnului
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Mănăstirea Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț din 
Ikast, Danemarca. Îl hirotoneşte întru diacon pe tânărul Adrian Chiţulescu.
Miercuri, 3 februarie 2016 
Prezidează lucrările Simpozionului Internaţional Beyond East and West: Early Ecclesiological Printings in 
the 16th and 17th Centuries/ Dincolo de Est și Vest: tipărituri bisericești timpurii în secolele XVI și XVII orga-
nizat de Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord la Centrul de Studii Ortodoxe Sfântul Ignatie din 
Stockholm. Conferă distincţia eparhială „Crucea Nordului” profesorilor universitari clujeni Ioan-Aurel Pop, 
Ioan Bolovan şi Ioan Cuceu.
Joi, 4 februarie 2016
La sediul Institutului Cultural Român din Stockholm, participă la conferinţa organizată de Episcopia Orto-
doxă Română a Europei de Nord, cu tema: Identitatea românească și latinitatea - semnificații trecute și 
prezente susţinută de către profesorul academician Ioan-Aurel Pop, rectorul Universităţii „Babeş-Bolay” 
din Cluj-Napoca.
Duminică, 7 februarie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în sobor de arhierei în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Transmite un 
mesaj de suflet credincioşilor prezenţi la slujbă pe care i-a slujit ca preot şi eclesiarh.
Sâmbătă, 20 februarie 2016
În biserica mare parohială din localitatea Straja, jud. Suceava, săvârşeşte Taina Sfântului Botez pruncei 
Macaria, cel de-al treilea copil în familia tinerilor Vasile şi Maricica Juravle. 
Duminică, 21 februarie 2016
Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor, săvârşeşte slujba de 
sfinţire a bisericii de lemn Sfinții Împărați Constantin și Elena din localitatea Straja, jud. Suceava. 
Sâmbătă, 27 februarie 2016
Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei al Clujului şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit 
Serafim al Germaniei săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica de lemn Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni 
din oraşul suedez Sölvesborg. Conferă jurnalistului Răzvan Bucuroiu distincţia eparhială „Crucea Nordului”.
Duminică, 28 februarie 2016
Săvârşeşte slujba de sfinţire a bisericii Acoperământul Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Daniil Sihastrul 
de la Voroneț și Paisie de la Neamț din Jönköping, Suedia, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitro-
polit Andrei al Clujului şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Serafim al Germaniei. Conferă mitropoliţilor 
împreună slujitori distincţia „Crucea Nordului pentru ierarhi”.

MARTIE
Sâmbătă, 5 martie 2016 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Slujba pomenirii celor adormiţi în biserica parohială Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe din Stockholm.
Duminică, 6 martie 2016 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohială Învierea Domnului și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard 
Norvegianul din Oslo, Norvegia. În cadrul Sfintei Liturghii rosteşte rugăciuni pentru sănătatea Majestăţii 
Sale, Regele Mihai al României. Săvârşeşte Taina Sfântului Botez copiilor Sebastian-Mihai, Carlos-Daniel şi 
Luiza. În următoarele zile vizitează mai multe familii de români şi scandinavi în Norvegia şi Suedia. 
Duminică, 13 martie 2016 
În biserica parohială „Coroana” din Bistriţa săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Taina Sfântului Botez copiilor 
Georgiana, David-Cristian, Ciprian-Andrei, Andrei-Mihnea şi Alexandru-Adrian. 
Luni, 14 martie - vineri, 18 martie 2016 
Se nevoieşte în Mănăstirea Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț din Ikast, Danemarca 
unde săvârşeşte toate slujbele specifice Primei Săptămâni a Postului Mare.
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Sâmbătă, 19 martie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Pomenirea pentru cei adormiţi în Mănăstirea Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și 
Ioan Iacob de la Neamț din Ikast, Danemarca. În biserica parohială Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul 
și Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava din Herning-Ikast îl botează pe pruncul Matei-Gabriel.
Duminica Ortodoxiei, 20 martie 2016 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Parohiei Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Sfântul Mare 
Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava din Herning-Ikast, Danemarca. 
Luni, 21 martie 2016
Pe aeroportul din Billund, Danemarca, se întâlneşte cu echipa naţională de handbal feminin a României, 
care s-a calificat la turneul olimpic. Le-a oferit flori şi daruri duhovniceşti sportivelor, încurajându-le pentru 
perioada următoare.
Marţi, 22 martie – miercuri, 23 martie 2016
Vizitează bătrânii şi bolnavii din Stockholm şi din împrejurimi.
Vineri, 25 martie 2016 – Praznicul Bunei Vestiri
În ajunul prăznuirii, săvârşeşte Slujba Privegherii în Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou din 
Suceava. Dimineaţă săvârşeşte Liturghia de hram în Mănăstirea Moldoviţa. După agapa creştină, slujeşte 
Parastasul în cimitirul Mănăstirii.
Duminica a II-a din Postul Mare, 27 martie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Sibiu. 
Luni, 28 martie 2016
La invitaţia ASCOR, susţine în Sibiu conferinţe duhovniceşti la Colegiul Naţional Pedagogic Andrei Șaguna şi 
la Colegiul Naţional Octavian Goga. Poartă mai multe dialoguri cu dascălii şi elevii. Seara, în aula Facultăţii 
de Teologie din Sibiu, susţine conferinţa cu tema: Maica Domnului – modelul vieții creștine.
Marţi, 29 martie 2016
În biserica parohială „Coroana” din Bistriţa, susţine conferinţa cu tema: Leacul pocăinței.
Miercuri, 30 martie 2016
În biserica parohială din Sita, jud. Bistriţa-Năsăud, săvârşeşte Liturghia Darurilor înainte Sfinţite.
Joi, 31 martie 2016
Săvârşeşte Slujba Pavecerniţei Mari şi rosteşte un cuvânt de întăţătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-
Napoca. După slujbă, la invitaţia ASCOR filiala Cluj, susţine conferinţa cu tema: Doctoria nădejdii.

APRILIE
Vineri, 1 aprilie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite şi rosteşte un cuvânt de învăţătură în biserica Ador-
mirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca.
Sâmbătă, 2 aprilie 2016
Săvârşeşte Vecernia şi rosteşte un cuvânt de învăţătură în biserica Sfântul Nicolae-Ghica, Paraclis Univer-
sitar din Bucureşti.
Duminica a III-a din Postul Mare, a Sfintei Cruci, 3 aprilie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din Bucureşti.
Luni, 4 aprilie 2016
La invitaţia ASCOR, filiala Ploieşti, susţine conferinţa cu tema Iubirea Crucii.
Marţi, 5 aprilie 2016
La invitaţia ASCOR, filiala Bucureşti, susţine conferinţa cu tema Crucea-Scară către Cer.
Sâmbătă, 9 aprilie 2016
Săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în biserica parohială Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie 
Decapolitul de la Bistrița Vâlcii și Nicodim de la Tismana din Copenhaga, Danemarca. După slujbă, participă 
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la un recital de pricesne tradiţionale susţinut de rapsozii populari din zona Bistriţei şi Năsăudului, Cornelia 
Ardelean-Archiudean şi Alexandru Pugna cărora le conferă distincţia eparhială „Crucea Nordului”. Aceeaşi 
distincţie li se conferă Ambasadorilor Alexandru Victor Micula şi Viorel Matei Ardeleanu.
Duminica a IV-a din Postul Mare, 10 aprilie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohială Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie Deca-
politul de la Bistrița Vâlcii și Nicodim de la Tismana din Copenhaga, Danemarca. Participă în cadrul lăcaşului 
parohial din Copenhaga la vernisajul expoziţiei de icoane realizate de Matei şi Maria-Kornelia din Covasna.
Luni, 11 aprilie 2016 – Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica
Săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite în biserica parohiei româneşti Sfinții Români și Sfinții 
Ierarhi Ansgar, Uni și Rimbert, Apostolii Nordului din oraşul Roskilde, Danemarca.
Marţi, 12 aprilie 2016
Săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în noua parohie românească Sfântul Ierarh Nifon al Constanțianei și Sfinții 
Cuvioși Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul din Vejle-Kolding, Danemarca.
Miercuri, 13 aprilie 2016
Săvârşeşte Denia Canonului Mare al Sfântului Andrei Criteanul în Mănăstirea Sfinții Cuvioși Macarie Roma-
nul și Ioan Iacob de la Neamț din Ikast, Danemarca.
Joi, 14 aprilie 2016 – Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledinul Bistriţei
Săvârşeşte, cu prilejul hramului, Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite în biserica parohiei româneşti 
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfinții Ierarhi Pahomie de la Gledinul Bistriței și Ioan de la Râșca și 
Secu, Episcopii Romanului din oraşul Aalborg, Danemarca.
Sâmbătă, 16 aprilie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi pomenirea pentru cei adormiţi în biserica parohială Învierea Domnului și 
Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul din Oslo, Norvegia. Participă la protestul organizat 
la Oslo, Norvegia, pentru susţinerea familiilor Nan şi Bodnariu, despărţite forţat de copilaşii lor luaţi de 
Barnevernet.
Duminica a V-a din Postul Mare, 17 aprilie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohială Învierea Domnului și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard 
Norvegianul din Oslo, Norvegia. Săvârşeşte Taina Botezului şi rânduiala înfierii pentru doi copii cilieni, Bryan 
şi Antonela, adoptaţi de o familie de medici români din Oslo. Vizitează bolnavii români la domiciliu.
Luni, 18 aprilie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite în biserica parohiei ortodoxe româneşti Sfântul 
Mare Mucenic Mina și Sfântul Cuvios Macarie Romanul din oraşul Kristiansand, Norvegia. Vizitează bolna-
vii la domiciliu şi la spilalele din oraş.
Marţi, 19 aprilie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite în biserica parohiei ortodoxe româneşti Buna Vesti-
re și Sfinții Ierarhi Calinic de la Cernica și Swithun de Winchester și Stavanger din oraşul Stavanger, Norve-
gia. Vizitează bolnavii la domiciliu.
Miercuri, 20 aprilie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite în biserica parohiei ortodoxe româneşti Sfinții Cuvioși 
Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul din oraşul Haugesund, Norvegia. Vizitează bolnavii la domiciliu.
Joi, 21 aprilie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite în biserica parohiei ortodoxe româneşti Sfintele 
Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș, Tatiana de la Craiova și Suniva din Bergen și Selje din oraşul 
Bergen, Norvegia. Vizitează bolnavii la domiciliu şi la spilalele din oraş.
Vineri, 22 aprilie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite în biserica parohiei ortodoxe româneşti Învierea 
Domnului și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul din Oslo, Norvegia. Vizitează tinerii şi 
copiii bolnavi din spitalele capitalei.
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Sâmbătă, 23 aprilie 2016 – Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
În biserica parohiei româneşti Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm săvârşeşte Sfânta Liturghie 
de hram şi Taina Sfântului Botez pruncului Maximilian-Octavian.
Duminica Floriilor, 24 aprilie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica românească Pogorârea Sfântului Duh și Sfinții Ierarhi Varlaam, 
Dosoftei și Teodosie de la Brazi, Mitropoliții Moldovei din oraşul Göteborg, Suedia. Îl hirotoneşte întru 
preot pe diaconul Marius-Marcel Coisin. Seara, săvârşeşte Denia în biserica românească din oraşul Göte-
borg, Suedia.
Lunea Mare, 25 aprilie 2016
Săvârşeşte Denia în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, Suedia.
Marţea Mare, 26 aprilie 2016
Săvârşeşte Denia în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, Suedia.
Miercurea Mare, 27 aprilie 2016
Săvârşeşte Denia în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, Suedia.
Joia Mare, 28 aprilie 2016 
Săvârşeşte Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia în biserica românească 
Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni din oraşul Sölvesborg, Suedia. Îl hirotoneşte întru preot pe diaco-
nul Adrian Chiţulescu. Seara, săvârşeşte Denia celor 12 Evanghelii în biserica românească Sfinții Martiri și 
Mărturisitori Năsăudeni din Sölvesborg, Suedia.
Vinerea Mare, 29 aprilie 2016
Săvârşeşte Ceasurile Împărăteşti în biserica românească Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni din 
Sölvesborg, Suedia. Seara, săvârşeşte Denia Prohodului Domnului în biserica românească Acoperământul 
Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Daniil Sihastrul de la Voroneț și Paisie de la Neamț din Jönköping, Suedia.
Sâmbăta Mare, 30 aprilie 2016
Săvârşeşte Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia în biserica parohiei 
româneşti Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur și Sfinții Ierarhi Iachint 
de Vicina, Antim Ivireanul și Grigorie Dascălul, Mitropoliții Țării Românești din oraşul Uppsala, Suedia.

MAI
Duminica Paştilor, 1 mai 2016
Săvârşeşte Slujba Învierii şi Sfânta Liturghie în biserica parohiei ortodoxe româneşti Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe din Stockholm, Suedia. Seara, săvârşeşte Vecernia Paştilor (a doua Înviere) în biserica parohiei 
ortodoxe româneşti Adormirea Maicii Domnului din Stockholm-Bredäng/Huddinge, Suedia.
Lunea Luminată, 2 mai 2016
Târnoseşte Paraclisul Centrului Eparhial din Stockholm şi săvârşeşte Sfânta Liturghie în prezenţa Alteţelor 
Regale Principesa Moştenitoare Margareta a României, Custodele Cororanei şi a Principelui Radu al Româ-
niei. Conferă distincţia eparhială „Crucea Nordului” Principesei Margareta. Participă împreună cu Alteţele 
Regale şi românii din comunitate la tradiţionala agapă creştină pascală.
Marţea Luminată, 3 mai 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigo-
rie Decapolitul de la Bistrița Vâlcii și Nicodim de la Tismana din Copenhaga, Danemarca. Săvârşeşte Taina 
Sfântului Botez pruncului Ioan-Casian şi adulţilor: Nina, Anousha, Ștefan, Nicolai, Jakob şi Agnis.
Vinerea Luminată, 6 mai 2016 – Izvorul Tămăduirii
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Sihăstria Putnei. Îl hirotoneşte pe tânărul Claudiu 
Ceteraş întru diacon şi pe ierodiaconul Iosif întru ieromonah. 
Duminica Sfântului Apostol Toma, 8 mai 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din Bucureşti. În cadrul Sfintei Liturghii rosteşte rugă-
ciuni pentru odihna sufletelor tinerilor militari ucişi în Afganistan. 
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Luni, 9 mai 2016 – Aducerea Moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae de la Mira la Bari; Sfântul Proroc Isaia 
şi Sfântul Mucenic Hristofor
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica din satul său natal Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud. Vizitează bătrâ-
nii şi bolnavii din sat şi din satele învecinate cu care împarte tortul său de ziua naşterii.
Marţi, 10 mai 2016
La Castelul Peleş, participă la recepţia oferită de Familia Regală a României. 
Duminica Mironosiţelor, 15 mai 2016
În sobor de arhierei, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi slujba de sfinţire a bisericii Mănăstirii Coşula, jud. 
Botoşani.
Joi, 19 mai 2016
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, îi cunună pe tinerii Alin-Iulian şi Adnana-Maria. În zilele 
următoare vizitează bolnavii la domiciliu şi la spilalele din oraş.
Sâmbătă, 21 mai 2016 – Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și 
Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava din Herning-Ikast. Participă la manifestările duhovniceşti 
şi recreative prilejuite de întrunirea anuală a tinerilor ortodocşi din Europa de Nord. Vizitează noua bise-
rică de piatră a parohiei ortodoxe româneşti Izvorul Tămăduirii și Sfintele Cuvioase Parascheva de la Iași, 
Teodora de la Sihla și Ana Vikinga de Novgorod din Aarhus, Danemarca.
Duminică, 22 mai 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și 
Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava din Herning-Ikast.
Duminica Samarinencei, 29 mai 2016
În sobor de arhierei, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi slujba de sfinţire a bisericii Mănăstirii năsăudene Corma-
ia. Oferă pentru Icoana Maicii Domnului Mângăietoarea-Paramythia din noua biserică, două engolpioane 
arhiereşti şi o cruce pectorală.
Luni, 30 mai 2016
În Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou din Suceava îl botează pe pruncul Luca-Daniel, cel de-al 
doilea copil în familia preotului Andrei Sofa şi soţia sa Sânziana-Veronica din Copenhaga.

IUNIE
Miercuri, 1 iunie 2016
Participă la manifestările prilejuite de Ziua Internaţională a Copilului la Oslo, având ca invitaţi din România 
pe părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului şi medicul Pavel Chirilă. Le conferă oaspeţilor distincţia 
eparhială „Crucea Nordului”.
Joi, 2 iunie – sâmbătă, 4 iunie 2016
Împreună cu preotul Nicolae Tănase şi Pavel Chirilă vizitează mai multe comunităţi româneşti din Norvegia. 
Sâmbătă, 4 iunie 2016 – Sfinţii Martiri de la Niculiţel Zotic, Atal, Kamasie şi Filip şi Sfintele Mironosiţe 
Marta şi Maria
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica parohiei româneşti Sfinții Martiri de la Niculițel Atal, Zotic, 
Camasie și Filip și Sfintele Mironosițe Marta și Maria din oraşul Ålesund, Norvegia. La agapă, poartă un 
dialog de suflet cu oaspeţii şi cu enoriaşii.
Duminică, 5 iunie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Sfintele Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș, 
Tatiana de la Craiova și Suniva din Bergen și Selje din oraşul Bergen, Norvegia. Îl botează pe Ioan, al treilea 
copil în familia preotului Marius-Alin Ţeican şi al soţiei sale Elena-Raluca din Oslo. 
Joi, 9 iunie 2016 – Înălţarea Domnului
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. 
Sâmbătă, 11 iunie 2016
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În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi prezidează lucrările Adunării 
Eparhiale.
Duminică, 12 iunie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm. 
În zilele următoare vizitează batrânii şi bolnavii din împrejurimile capitalei suedeze.
Miercuri, 29 iunie 2016 – Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica parohiei româneşti Burgos, Spania.
Joi, 30 iunie 2016 – Soborul Sfinţilor Apostoli 
În sobor de arhierei, săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea maramureşeană Bârsana.

IULIE
Vineri, 1 iulie 2016 – Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuţi
În sobor de arhierei, săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram la Mănăstirea bucovineană Bogdana din Rădăuţi. 
În biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Rădăşeni, jud. Suceava, îl botează pe pruncul Nectarie.
Sâmbătă, 2 iulie 2016 – Sfântul Voievod Ștefan cel Mare
În sobor de arhierei, săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram la Mănăstirea bucovineană Putna. După-amiază, îi 
cunună în Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Moineşti, Bacău pe tinerii Ioan şi Veronica din Stockholm.
Duminica Sfinţilor Români, 3 iulie 2016 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Sfântul Spiridon Nou din Bucureşti. Îl hirotoneşte întru diacon pe 
tânărul Laurenţiu Drăghicenoiu.
Luni, 4 iulie - joi, 7 iulie 2016
Vizite pastorale în parohiile de pe coasta de vest a Norvegiei.
Sâmbătă, 9 iulie 2016 
În biserica românească Pogorârea Sfântului Duh și Sfinții Ierarhi Varlaam, Dosoftei și Teodosie de la Brazi, 
Mitropoliții Moldovei din Göteborg, Suedia îi cunună pe tinerii Răzvan şi Elena.
Duminică, 10 iulie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
Luni, 11 iulie - vineri, 15 iulie 2016
Vizite pastorale în parohiile de pe coasta de vest a Norvegiei.
Duminică, 17 iulie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
Miercuri, 20 iulie 2016 – Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm.
Duminică, 24 iulie 2016
În satul său natal Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud, conduce procesiunea de hram de la Icoana Maicii 
Domnului Alăptătoarea de la casa sa părintească spre biserica parohială unde săvârşeşte Sfânta Liturghie 
împreună cu un mare sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa câtorva mii de pelerini.
Miercuri, 27 iulie 2016 – Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon
Conferă distincţia eparhială „Crucea Nordului” pictorilor din Grupul „Prolog”: Paul Gherasim, Constan-
tin Flondor, Ion Grigorescu, Horea Paştina, Matei Lăzărescu, Dan Mohanu, Valentin Scărlătescu, Christian 
Paraschiv, Mihai Sârbulescu, Marius Pandele.
Sâmbătă, 30 iulie 2016
În biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Bistriţa, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Botezul pruncei Irina, 
nepoata preotului paroh Arghil Vlaşin.
Duminică, 31 iulie 2016
În Catedrala Intrarea în Biserică a Maicii Domnului din Gherla, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Cununia tineri-
lor Rareş-Valerian şi Georgiana-Maria, mirele fiind fiul preotului paroh Vasile Ciciovan. Oferă pentru icoana 
Maicii Domnului din catedrală un engolpion arhieresc.
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AUGUST
Miercuri, 3 august 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala din Ghelari, jud. Hunedoara. După slujbă, în tabăra ASCOR, se 
întâlneşte cu tinerii participanţi.
Sâmbătă, 6 august 2016 – Schimbarea la Faţă a Domnului
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea bucovineană Slatina.
Duminică, 7 august 2016 – Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla
În sobor de arhierei, săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea nemţeană Sihăstria. După slujbă, 
împreună cu sutele de pelerini, săvârşeşte Acatistul Sfintei Teodora în peştera Cuvioasei de la Sihla.
Joi, 11 august 2016 – Sfântul Ierarh Nifon al Constantinopolului şi Țării Româneşti
În sobor de arhierei, săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram la Catedrala Arhiepiscopală din Târgovişte.
Duminică, 14 august 2016 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica din Uriu, jud. Bistriţa-Năsăud. După slujbă, se îndreaptă în proce-
siune spre crucea de piatră de la răscrucea Văilor Ţibleşului, ridicată de ierarh, pe care o sfinţeşte. După-
amiază, participă în sobor de arhierei la pelerinajul perpedes din Gherla spre Mănăstirea Nicula, unde la 
Slujba Privegherii de noapte rosteşte cuvântul de învăţătură.
Luni, 15 august 2016 – Praznicul Adormirii Maicii Domnului
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Dobric, jud. Bistriţa-Năsăud. Oferă pentru icoana Maicii 
Domnului Îndrumătoarea din biserica de zid un engolpion arhieresc. După amiază, săvârşeşte Vecernia în 
biserica parohială din Ilişua apoi se îndreaptă în procesiune spre străvechea cruce de piatră aşezată de 
ierarh la răscrucea din apropierea bisericii, pe care o sfinţeşte. 
Sâmbătă, 20 august 2016
În biserica parohiei româneşti Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfinții Ierarhi Pahomie de la Gledinul 
Bistriței și Ioan de la Râșca și Secu, Episcopii Romanului din oraşul danez Aalborg, săvârşeşte Sfânta Litur-
ghie şi Cununia tinerilor Lars şi Valeria.
Duminică, 21 august 2016
În biserica parohiei româneşti Buna Vestire și Sfinții Ierarhi Calinic de la Cernica și Swithun de Winchester și 
Stavanger din oraşul norvegian Stavanger, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Botezul pruncei Mateia.
Duminică, 28 august 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Sfânta Treime și Sfântul Proroc Ioan Botezătorul 
din Stockholm.
Luni, 29 august 2016 – Tăierea Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.

SEPTEMBRIE
Duminică, 4 septembrie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Mănăstirea Dragomirna. După Liturghie săvârşeşte Parastasul în cimitirul 
Mănăstirii Dragomirna şi la mormântul tânărului preot Ionuţ din Mitocul Dragomirnei. Seara, în biserica 
Vovidenia din Botoşani, săvârşeşte Taina Cununiei la trei perechi de tineri: Petru-Iulian şi Ramona-Elena; 
Dimitrie şi Dumitriţa-Izabela şi Octavian şi Gina-Mirabela.
Joi, 8 septembrie 2016 – Naşterea Maicii Domnului
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Cămârzani, jud. Suceava.
Duminică, 11 septembrie 2016
Slujeşte în sobor de arhierei la târnosirea bisericii româneşti de lemn Sfânta Maria din München, Germania.
Joi, 14 septembrie 2016 – Înălţarea Sfintei Cruci
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica Înălțarea Sfintei Cruci, din cartierul Plopilor, Cluj-Napoca.
Marţi, 20 septembrie 2016 
În biserica din satul Coşbuc, jud. Bistriţa-Năsăud, săvârşeşte Sfânta Liturghie împreună cu Înaltpreasfinţitul 
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Părinte Mitropolit Andrei al Clujului. Participă la manifestările comemorative dedicate poetului George 
Coşbuc la împlinirea a 150 de ani de la naşterea sa. În următoarele zile, vizitează bolnavii din zona sa natală.
Duminică, 25 septembrie 2016
Slujeşte în sobor de arhierei la Mănăstirea Putna, cu prilejul vizitei Patriarhului Ioan X al Antiohiei. Conduce 
procesiunea tinerilor pe colina de lângă Mănăstirea Putna la Crucea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.
Miercuri, 28 septembrie 2016 
La Mănăstirea Noul Antim, jud. Vâlcea, slujeşte Sfânta Liturghie în sobor de arhierei, sub protia Patriarhilor 
Ioan X al Antiohiei şi Daniel al României cu prilejul canonizării sihaştrilor vâlceni de la Mănăstirile Turnu şi 
Stânişoara.
Vineri, 30 septembrie 2016 
La Catedrala Patriarhală din Bucureşti, slujeşte Sfânta Liturghie în sobor de arhierei, sub protia Patriarhilor 
Ioan X al Antiohiei şi Daniel al României cu prilejul aniversării întronizării întâistătătorului Bisericii Ortodo-
xe Române.

OCTOMBRIE 
Sâmbătă, 1 octombrie 2016 – Acoperământul Maicii Domnului
În sobor de arhierei, săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc.
Duminică, 2 octombrie 2016 
Împreună cu Preasfinţitul Părinte Episcop Andrei al Covasnei şi Harghitei, săvârşeşte Sfânta Liturghie în 
Mănăstirea Mărcuş. După slujbă, săvârşeşte sfinţirea noului Aşezământ pentru fetele orfane.
Vineri, 7 octombrie 2016
Participă la manifestările organizate cu prilejul întrunirii tinerilor din Centrul pentru Tineret Sfântul Voie-
vod Ștefan cel Mare al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, la Copenhaga, Danemarca.
Sâmbătă, 8 octombrie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigo-
rie Decapolitul de la Bistrița Vâlcii și Nicodim de la Tismana din Copenhaga, Danemarca. Botează pe prunca 
Maria, primul copilaş în familia unor tineri români din capitala daneză.
Duminică, 9 octombrie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti din Borås, Suedia. După slujbă, săvârşeşte Taina 
Cununiei tinerilor Victor şi Violeta.
Vineri, 14 octombrie 2016 – Sfânta Cuvioasă Parascheva
În sobor de arhierei, săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Catedrala Mitropolitană din Iaşi.
Duminică, 15 octombrie 2016
În biserica din Sânmihaiu de Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi îi cunună pe tinerii 
Ioan şi Raluca-Alexandra. 
Vineri, 21 octombrie 2016 – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni
Săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în biserica parohiei româneşti Izvorul Tămăduirii și Sfintele Cuvioase 
Parascheva de la Iași, Teodora de la Sihla și Ana Vikinga de Novgorod din oraşul Aarhus, Danemarca.
Sâmbătă, 22 octombrie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Sfântul Ierarh Nifon al Constanțianei și Sfinții 
Cuvioși Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul din Kolding-Vejle. Cu acest prilej săvârşeşte Taian Sfântu-
lui Botez pruncilor: Eduard-Andrei, David-Andrei şi Tobias-David.
Duminică, 23 octombrie 2016 – Sfântul Cuvios Macarie Romanul 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la 
Neamț din Ikast, Danemarca.
Marţi, 25 octombrie 2016
Săvârşeşte Vecernia Mare cu Litie în biserica parohiei româneşti din oraşul Odense, Danemarca.
Miercuri, 26 octombrie 2016 – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie 
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Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigo-
rie Decapolitul de la Bistrița Vâlcii și Nicodim de la Tismana din Copenhaga, Danemarca.
Joi, 27 octombrie 2016 – Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
Vineri, 28 octombrie 2016
Vizitează familia Nan din Tromsø, fiind părtaş la bucuria prilejuită de reîntregirea familiei.
Sâmbătă, 29 octombrie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti din oraşul Tromsø, Norvegia.
Duminică, 30 octombrie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Sfintele Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș, 
Tatiana de la Craiova și Suniva din Bergen și Selje din oraşul Bergen, Norvegia. Botează pe pruncul Luca-
Alexandru.
Luni, 31 octombrie 2016
Vizitează bolnavii la spitalele din Stockholm şi pruncele bolnave Anamaria-Parascheva şi Alice-Natalia.

NOIEMBRIE 
Joi, 3 noiembrie 2016
În sobor de arhierei, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Slujba Prohodirii Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop 
Justinian, în Catedrala Sfânta Treime din Baia-Mare. Conduce procesiunea funerară spre Mănăstirea Rohia.
Sâmbătă, 5 noiembrie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Învierea Domnului și Sfinții Mucenici Ioan Vala-
hul și Halvard Norvegianul din Oslo, Norvegia. Poartă un dialog de suflet cu tinerii din Centrul pentru Tine-
ret Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord.
Duminică, 6 noiembrie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Învierea Domnului și Sfinții Mucenici Ioan 
Valahul și Halvard Norvegianul din Oslo, Norvegia. Participă la programul artistic organizat de grupul de 
maramureşeni veniţi din comuna maramureşeană Săcel.
Marţi, 8 noiembrie 2016 – Sfinţii Arhangheli
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm, 
Suedia.
Vineri, 11 noiembrie 2016 – Sfântul Mare Mucenic Mina
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
Sâmbătă, 12 noiembrie 2016 – Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica românească Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni din 
Sölvesborg, Suedia.
Duminică, 13 noiembrie 2016
Împreună cu Preasfinţitul Părinte Episcop sârb Dositei al Scandinaviei şi Marii Britanii, săvârşeşte Sfânta 
Liturghie şi slujba de binecuvântare a bisericii sârbeşti de lemn din oraşul Kristiansand, Norvegia.
Sâmbătă, 19 noiembrie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Taina Sfântului Maslu în biserica parohiei româneşti din Nașterea Sfântului 
Proroc Ioan Botezătorul și Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava Herning-Ikast. Se întâlneşte cu 
tinerii din parohie şi poartă cu ei un dialog duhovnicesc.
Duminică, 20 noiembrie 2016
Vizitează biserica parohiei româneşti Izvorul Tămăduirii și Sfintele Cuvioase Parascheva de la Iași, Teodora 
de la Sihla și Ana Vikinga de Novgorod din Aarhus, Danemarca. Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica 
parohiei româneşti Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfinții Ierarhi Pahomie de la Gledinul Bistriței și 
Ioan de la Râșca și Secu, Episcopii Romanului din Aalborg, Danemarca.
Luni, 21 noiembrie 2016 – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
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Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Mănăstirea Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț din 
Ikast, Danemarca.
Vineri, 25 noiembrie 2016
Săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în biserica parohiei româneşti din Copenhaga, Danemarca.
Sâmbătă, 26 noiembrie 2016
Participă, la Copenhaga, alături de tinerii din Centrul pentru Tineret Sfântul Voievod Ștefan cel Mare 
la manifestările recreative şi la jocurile sportive. Seara săvârşeşte slujba Vecerniei Mari şi participă la 
conferinţa cu tema Viața în Hristos și viața noastră socială, susţinută de preotul profesor Constantin Necu-
la de la Sibiu.
Duminică, 27 noiembrie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigo-
rie Decapolitul de la Bistrița Vâlcii și Nicodim de la Tismana din Copenhaga, Danemarca. Cu acest prilej 
săvârşeşte Taina Sfântului Botez adultului Ioan. Îi conferă părintelui Constantin Necula distincţia eparhi-
ală „Crucea Nordului”. După Sfânta Liturghie, participă la un concert de colinde susţinut de grupul coral 
„Credo” al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord.
Marţi, 29 noiembrie 2016
Săvârşeşte Taina Sfântului Maslu şi Slujba Privegherii în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
Miercuri, 30 noiembrie 2016 – Sfântul Apostol Andrei
Săvârşeşte Sfânta Liturghie, cu prilejul hramului, în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Îl 
hirotoneşte întru preot pe diaconul Alexandru-Călin Ardelean, iar pe tânărul Andrei Constantin îl 
hirotoneşte întru diacon. Îl hiroteseşte întru iconom-stavrofor pe preotul Andrei-Ovidiu Sofa. Săvârşeşte 
Taina Sfântului Botez pruncelor Anamaria-Parascheva, Mihaela-Gabriela şi Alice-Natalia.

DECEMBRIE 
Sâmbătă, 3 decembrie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfinții Voievozi Ștefan cel Mare al Moldovei, Neagoe Basa-
rab al Țării Românești și Olav Regele Martir al Norvegiei din oraşul Trondheim, Norvegia. Seara, în parohia 
românească Sfinții Mucenici Epictet și Astion din Molde, Norvegia, săvârşeşte Taina Sfântului Maslu.
Duminică, 4 decembrie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfinții Martiri de la Niculițel Atal, Zotic, Camasie și Filip 
și Sfintele Mironosițe Marta și Maria din oraşul Ålesund, Norvegia.
Marţi, 6 decembrie 2016 – Sfântul Ierarh Nicolae 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul de la Centrul pentru imigranţi şi persoane nevoiaşe din Uppsala, 
Suedia. 
Miercuri, 7 decembrie 2016
Participă împreună cu un grup de români, la Helsingborg, Suedia, la meciul de handbal dintre echipa 
naţională de handbal feminin a României şi echipa naţională de handbal feminin a Rusiei. Felicită şi bine-
cuvântează tricolorele câştigătoare.
Sâmbătă, 10 decembrie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Învierea Domnului și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și 
Halvard Norvegianul din Oslo, Norvegia. Săvârşeşte Taina Sfântului Botez pentru prunca Irina, primul 
copilaş în familia preotului Alexandru-Călin Ardelean şi a soţiei sale Mădălina-Oana din Oslo. 
Duminică, 11 decembrie 2016
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în parohia românească Sfintele Mucenițe Filofteia de la Curtea de 
Argeș, Tatiana de la Craiova și Suniva din Bergen și Selje din oraşul Bergen, Norvegia.
Miercuri, 13 decembrie 2016 – Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica românească Pogorârea Sfântului Duh și Sfinții Ierarhi 
Varlaam, Dosoftei și Teodosie de la Brazi, Mitropoliții Moldovei.
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Duminică, 18 decembrie 2016 – Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul
În ajun participă la Slujba Privegherii în Mănăstirea bucovineană Putna. Dimineaţă săvârşeşte Sfânta Litur-
ghie de hram în biserica Mănăstirii Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul de lângă Putna.
Luni, 19 decembrie 2016
În biserica parohială din localitatea Salva, jud. Bistriţa-Năsăud îl botează pe pruncul Sebastian, primul 
copilaş al rapsodului năsăudean Alina Ceuca.
Miercuri, 21 decembrie 2016
În satul său natal Spermezeu, săvârşeşte în vecinătatea casei sale părinteşti slujba înmormântării credin-
cioasei Floarea Balaş (69 ani).
Sâmbătă, 24 decembrie 2016 – Ajunul Crăciunului
Săvârşeşte Ceasurile Împărăteşti şi Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Sfinții Trei Ierarhi Vasile 
cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur și Sfinții Ierarhi Iachint de Vicina, Antim Ivireanul și Grigorie 
Dascălul, Mitropoliții Țării Românești din Uppsala, Suedia. După slujbă, îi cercetează şi îi colindă, la Centrul 
Social din Uppsala, Suedia, pe cerşetorii de etnie rromă din localitate. 
Duminică, 25 decembrie 2016 – Naşterea Domnului
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm, Suedia.
Luni, 26 decembrie 2016 – Soborul Maicii Domnului şi Sfântului Cuvios Nicodim cel Sfinţit de la Tismana 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în parohia românească Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși 
Grigorie Decapolitul de la Bistrița Vâlcii și Nicodim de la Tismana din Copenhaga, Danemarca. Săvârşeşte 
Taina Sfântului Botez pentru pruncii Filip-Ioan şi Alexandra-Sofia şi pentru adulţii Bianca şi Simon.
Marţi, 27 decembrie 2016 – Sfântul Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ștefan
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfinții Români și Sfinții Ierarhi Ansgar, Uni și Rimbert, 
Apostolii Nordului din oraşul Roskilde, Danemarca.
Joi, 29 decembrie 2016
Săvârşeşte Privegherea şi Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.

2017

IANUARIE 
Duminică, 1 ianuarie 2017 – Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului, Sfântul Ierarh Vasile cel Mare 
(Anul Nou)
Săvârşeşte Privegherea de toată noaptea iar în zorii zilei Sfânta Liturghie cu Tedeum în Mănăstirea Sihăs-
tria Putnei. După-amiază, se întâlneşte cu tinerii şi credincioşii pelerini cu care urcă colina cu Crucea Sfân-
tului Ștefan cel Mare de lângă Mănăstirea Putna.
Luni, 2 ianuarie 2017 – Sfântul Cuvios Serafim de Sarov
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Sihăstria Putnei.
Miercuri, 4 ianuarie -– Joi, 5 ianuarie 2017 – Ajunul Bobotezei
Cercetează casele românilor de pe coasta de vest a Suediei şi le binecuvântează cu Agheazma Mare.
Vineri, 6 ianuarie 2017 – Botezul Domnului
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica românească Pogorârea Sfântului Duh și Sfinții Ierarhi Varlaam, 
Dosoftei și Teodosie de la Brazi, Mitropoliții Moldovei din oraşul Göteborg, Suedia. Conduce procesiunea 
pe ţărmul Mării Nordului din apropierea bisericii unde săvârşeşte sfinţirea mare a apei şi cufundă Crucea, 
fiind ridicată din apa mării de câţiva tineri voluntari.
Sâmbătă, 7 ianuarie 2017 – Sfântul Proroc Ioan Botezătorul
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în parohia românească Sfânta Treime și Sfântul Proroc Ioan Botezăto-
rul din Stockholm. Binecuvântează cu Aghiasma Mare câteva case din Stockholm.
Duminică, 8 ianuarie 2017
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Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm. Bine-
cuvântează cu Aghiasma Mare câteva case din Stockholm.
Luni, 9 ianuarie – vineri, 13 ianuarie 2017
Cercetează bolnavii din Stockholm şi vizitează mai multe familii de români şi suedezi ortodocşi pe care îi 
binecuvântează cu Aghiasma Mare.
Sâmbătă, 14 ianuarie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească din Oslo. Săvârşeşte Taina Sfântului Botez pruncei 
Sophia Andra.
Duminică, 15 ianuarie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica parohiei româneşti Sfinții Cuvioși Macarie cel Mare și 
Macarie Alexandrinul din oraşul Haugesund, Norvegia. Îl hiroteseşte iconom-stavrofor pe preotul paroh 
Valeriu-Dumitru Chiorbeja.
Joi, 19 ianuarie 2017 – Sfinţii Cuvioşi Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul
Săvârşeşte Privegherea şi Sfânta Liturghie de hram în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
Sâmbătă, 20 ianuarie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfinții Mucenici Procopie cu Mama Muceniță Teodosia 
și Sfinții Mucenici Epictet și Astion din oraşul Molde, Norvegia.
Duminică, 21 ianuarie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfinții Martiri de la Niculițel Zotic, Atal, Camasie și Filip 
și Sfintele Mironosițe Marta și Maria din oraşul Ålesund, Norvegia.
Sâmbătă, 28 ianuarie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Prezidează lucrările Adunării 
Eparhiale şi binecuvintează noul muzeu tradiţional de la Centrul Eparhial din Stockholm.
Duminică, 29 ianuarie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm. După-
amiază, în biserica parohiei româneşti din Uppsala săvârşeşte Vecernia Mare şi Taina Sfântului Botez prun-
cilor de etnie rromă Sara şi Florin.
Luni, 30 ianuarie 2017 – Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica parohială Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teolo-
gul și Ioan Gură de Aur și Sfinții Ierarhi Iachint de Vicina, Antim Ivireanul și Grigorie Dascălul, Mitropoliții 
Țării Românești din oraşul Uppsala, Suedia. Participă la agapă şi poartă un dialog cu enoriaşii. 

FEBRUARIE
Joi, 2 februarie 2017 – Întâmpinarea Domnului
Săvârşeşte Privegherea şi Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Eparhial din Stockholm.
Sâmbătă, 4 februarie 2017
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm săvârşeşte Taina Cununiei tinerilor Răzvan-Dumitru şi 
Alexandra-Dana.
Duminică, 12 februarie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfintele Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș, Tatia-
na de la Craiova și Suniva din Bergen și Selje din oraşul Bergen, Norvegia.
Sâmbătă, 18 februarie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfinții Arhieroschimonahi Leontie de la Rădăuți, Paho-
mie de la Gledinul Bistriței și Iacob Putneanul din insula Skjervøy, de dincolo de Cercul Polar. Săvârşeşte 
Taina Sfântului Botez pruncei Maria-Karina.
Duminică, 19 februarie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare și Sfânta Muceniță Lucia 
din Roma din oraşul Tromsø, Norvegia.
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Vineri, 24 februarie 2017
În biserica parohiei româneşti Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm săvârşeşte slujba Acatistului 
Mântuitorului Iisus Hristos şi susţine o cateheză dedicată Postului Mare.
Sâmbătă, 25 februarie 2017
În biserica parohială românească din Copenhaga, săvârşeşte Taina Sfântului Botez pruncului Matei.
Duminică, 26 februarie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie 
Decapolitul de la Bistrița Vâlcii și Nicodim de la Tismana din Copenhaga, Danemarca. Participă la expoziţia 
organizată de către copiii de la şcoala parohială dedicată începutului primăverii.
Luni, 27 februarie 2017 – Începutul Postului Mare
Săvârşeşte Denia Canonului Mare în parohia românească Sfinții Români și Sfinții Ierarhi Ansgar, Uni și 
Rimbert, Apostolii Nordului din oraşul Roskilde, Danemarca.
Marţi, 28 februarie 2017
Săvârşeşte Denia Canonului Mare în parohia românească Sfântul Ierarh Iosif de la Partoș din oraşul 
Helsingborg, Suedia.

MARTIE
Miercuri, 1 martie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite în biserica românească Sfinții Martiri și Mărturisitori 
Năsăudeni din oraşul Sölvesborg, Suedia.
Joi, 2 martie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite în biserica românească Pogorârea Sfântului Duh și 
Sfinții Ierarhi Varlaam, Dosoftei și Teodosie de la Brazi, Mitropoliții Moldovei din oraşul Göteborg, Suedia.
Sâmbătă, 4 martie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Slujba Parastasului în parohia românească Sfinții Mucenici Procopie cu Mama 
Muceniță Teodosia și Sfinții Mucenici Epictet și Astion din oraşul Molde, Norvegia.
Duminica Ortodoxiei, 5 martie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfinții Martiri de la Niculițel Zotic, Atal, Camasie și Filip 
și Sfintele Mironosițe Marta și Maria din oraşul Ålesund, Norvegia.
Miercuri, 8 martie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite în parohia românească Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel 
Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur și Sfinții Ierarhi Iachint de Vicina, Antim Ivireanul și Grigorie 
Dascălul, Mitropoliții Țării Românești din oraşul Uppsala, Suedia.
Vineri, 10 martie 2017
Săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în comunitatea românească din Flekkefjord, Norvegia.
Sâmbătă, 11 martie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Slujba Parastasului în parohia românească Sfântul Mare Mucenic Mina și 
Sfântul Cuvios Macarie Romanul din oraşul Kristiansand, Norvegia.
Duminica a II-a din Postul Mare, 12 martie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Buna Vestire și Sfinții Ierarhi Calinic de la Cernica și 
Swithun de Winchester și Stavanger din oraşul Stavanger, Norvegia.
Sâmbătă, 18 martie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi slujba parastasului în parohia românească Sfinții Voievozi Ștefan cel Mare, 
Neagoe Basarab și Regele Olav Martirul din oraşul Trondheim, Norvegia. Dăruieşte pentru biserica parohi-
ală o icoană cu chipul Sfântul Voievod Ștefan cel Mare
Duminica a III-a din Postul Mare, a Sfintei Cruci, 19 martie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Învierea Domnului și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și 
Halvard Norvegianul din Oslo, Norvegia.
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Sâmbătă, 25 martie 2017 – Buna Vestire
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Sihăstria Putnei. Participă în Rădăuţi la Marşul pentru 
Viaţă, unde rosteşte un cuvânt duhovnicesc.
Duminica a IV-a din Postul Mare, 26 martie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Sihăstria Putnei. Oficiază o slujbă de pomenire la mormân-
tul monahului Proclu Nicău, din cimitirul mănăstirii.
Marţi, 28 martie 2017 – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră” 
de la Centrul Episcopal din Stockholm
Săvârşeşte slujba Privegherii şi Liturghia Darurilor înainte Sfinţite în Paraclisul Centrului Episcopal din 
Stockholm.
Miercuri, 29 martie 2017
Săvârşeşte Denia Canonului Mare în biserica parohiei româneşti Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din 
Stockholm.
Vineri, 31 martie 2017 
Săvârşeşte Denia Acatistului Bunei Vestiri în biserica parohiei româneşti Sfinții Cuvioși Macarie cel Mare și 
Macarie Alexandrinul din fiordul Haugesund, Norvegia.

APRILIE
Sâmbătă, 1 aprilie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Slujba Parastasului în parohia românească Înălțarea Domnului din oraşul 
Førde, Norvegia.
Duminica a V-a din Postul Mare, 2 aprilie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Sfintele Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș, 
Tatiana de la Craiova și Suniva din Bergen și Selje din oraşul Bergen, Norvegia. După slujbă, vizitează, la 
materinitatea din Bergen o tânără mamă din comunitate care a născut.
Luni, 3 aprilie 2017
Săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în parohia românească Izvorul Tămăduirii și Sfintele Cuvioase Parascheva 
de la Iași, Teodora de la Sihla și Ana Vikinga de Novgorod din oraşul Aarhus, Danemarca.
Marţi, 4 aprilie 2017
Săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în parohia românească Sfântul Ierarh Nifon al Constanțianei și Sfinții 
Cuvioși Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul din Kolding-Vejle, Danemarca.
Miercuri, 5 aprilie 2017
După-amiază, săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite în parohia românească Nașterea 
Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie Decapolitul de la Bistrița Vâlcii și Nicodim de la Tismana din 
Copenhaga, Danemarca.
Joi, 6 aprilie 2017
Săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în parohia românească Sfântul Ierarh Iosif de la Partoș din oraşul 
Helsingborg, Suedia
Vineri, 7 aprilie 2017
Vizitează la materinitatea din Roskilde o tânără mamă din comunitate care a născut. După-amiază, 
săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite în parohia românească Acoperământul Maicii 
Domnului și Sfinții Cuvioși Daniil Sihastrul și Paisie de la Neamț din oraşul Jönköping, Suedia.
Sâmbătă, 8 aprilie 2017 – Sfântul şi Dreptul Lazăr
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Slujba de pomenire a celor adormiţi în parohia românească Sfântul și Dreptul 
Lazăr din oraşul Linköping, Suedia.
Duminica Floriilor, 9 aprilie 2017
În zorii zilei o vizitează pe Păpuşa Ciuraru, una din victimele atentatului terorist din Stockholm, la spitalul 
Sankt Görans din Stockholm. Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei româneşti Sfânta Treime și 
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Sfântul Ioan Botezătorul din Stockholm. Conferă distincţia eparhială „Crucea Nordului” doamnei Paulina 
Popoiu, directorul Muzeului Satului din Bucureşti.
Face o rugăciune şi aprinde o lumânare, împreună cu comunitatea de români, la locul unde a avut loc 
atentatul terorist din Stockholm. La sediul ICR din Stockholm participă la vernisajul expoziţiei de ouă încon-
deiate şi coordonează atelierele cu copiii de încondiere a ouălor.
Lunea Mare, 10 aprilie 2017
Săvârşeşte Denia în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, Suedia.
Marţea Mare, 11 aprilie 2017
Săvârşeşte Denia în parohia românească Sfinții Trei Ierarhi din oraşul Uppsala, Suedia.
Miercurea Mare, 12 aprilie 2017
Săvârşeşte Denia în biserica parohiei româneşti Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm.
Joia Mare, 13 aprilie 2017
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm săvârşeşte Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel 
Mare unită cu Vecernia şi Spălarea picioarelor. Seara, săvârşeşte Denia celor 12 Evanghelii în biserica 
românească Adormirea Maicii Domnului din Huddinge-Stockholm, Suedia şi spovedeşte mulţi credincioşi.
Vinerea Mare, 14 aprilie 2017
Săvârşeşte Denia Prohodului Domnului în parohia românească Învierea Domnului și Sfinții Mucenici Ioan 
Valahul și Halvard Norvegianul din oraşul Oslo, Norvegia. Săvârşeşte Taina Sfântului Botez tânărului  
Adrian-Mihai şi spovedeşte mulţi credincioşi.
Duminica Paştilor, 16 aprilie 2017
Săvârşeşte Slujba Învierii şi Sfânta Liturghie în parohia românească Sfinții Arhieroschimonahi Leontie de la 
Rădăuți, Pahomie de la Gledinul Bistriței și Iacob Putneanul din insula Skjervøy, de dincolo de Cercul Polar. 
Seara săvârşeşte Vecernia Paştilor (a doua Înviere) în parohia românească Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare și 
Sfânta Muceniță Lucia din Roma din oraşul Tromsø, Norvegia.
Lunea Luminată, 17 aprilie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie 
Decapolitul de la Bistrița Vâlcii și Nicodim de la Tismana din Copenhaga, Danemarca. Săvârşeşte Taina 
Sfântului Botez pruncei Maria-Josephine, primul copil al tinerilor părinţi Eduard şi Bianca.
Marţea Luminată, 18 aprilie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfinții Români și Sfinții Ierarhi Ansgar, Uni și Rimbert, 
Apostolii Nordului din oraşul Roskilde, Danemarca.
Vinerea Luminată, 21 aprilie 2017 – Izvorul Tămăduirii
Săvârşeşte slujba Privegherii şi Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. 
Seara săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
Sâmbăta Luminată, 22 aprilie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Poartă un dialog duhovnicesc 
cu tinerii din Centrul pentru Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, veniţi din cele trei ţări scandinave 
la Stockholm şi le oferă medalii cu chipul Sfântului Voievod Ștefan.
Duminică, 23 aprilie 2017 – Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica parohiei româneşti Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din 
Stockholm. Participă la Agapa pascală.
Luni, 24 aprilie- miercuri, 26 aprilie 2017
Vizitează bolnavii şi bătrânii din Stockholm şi împrejurimi.
Joi, 27 aprilie 2017
Săvârşeşte Taina Sfântului Botez pruncului Emanuel în biserica parohiei româneşti din Copenhaga,  
Danemarca.
Vineri, 28 aprilie 2017
Se întâlneşte la Lund, Suedia cu preoţii şi preotesele din Episcopia Europei de Nord.
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Sâmbătă, 29 aprilie 2017
Sfântul Ierarh Nifon al Constanțianei și Sfinții Cuvioși Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul din Kolding-
Vejle, Danemarca. 
Duminica Sfintelor Femei Mironosiţe, 30 aprilie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească din oraşul Sölvesborg, Suedia. Cu acest prilej îl 
hirotoneşte întru diacon pe tânărul Andrei Rusu şi săvârşeşte Taina Sfântului Botez pruncei Irina, fiica 
diaconului hirotonit şi a soţiei sale Andreea.

MAI
Marţi, 2 mai 2017
Săvârşeşte Privegherea de noapte şi Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
Miercuri, 3 mai- joi, 4 mai 2017
Vizitează la domiciliu mai multe familii de români din Stockholm şi împrejurimi.
Vineri, 5 mai 2017
Cercetează pe deţinuţii români şi alţi deţinuţi ortodocşi din Penitenciarele din Oslo, Norvegia.
Sâmbătă, 6 mai 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în insula Aukra, Norvegia. Săvârşeşte Taina Sfântului Botez pruncului David-
Gabriel. Seara, în localitatea Hareid din Norvegia, săvârşeşte Taina Sfântului Maslu.
Duminică, 7 mai 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfinții Martiri de la Niculițel Zotic, Atal, Camasie și Filip 
și Sfintele Mironosițe Marta și Maria din oraşul Ålesund, Norvegia. Săvârşeşte Taina Sfântului Botez prun-
cei Ana.
Marţi, 9 mai 2017 – Aducerea Moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae de la Mira la Bari; Sfântul Proroc Isaia 
şi Sfântul Mucenic Hristofor
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Vizitează pe bătrânul însingu-
rat Mitropolit grec Pavlos şi pe alţi bătrâni şi bolnavi din comunitate cu care împarte tortul său de ziua 
naşterii.
Miercuri, 10 mai -joi, 11 mai 2017
Vizitează la domiciliu mai multe familii de români şi scandinavi din Stockholm şi Uppsala.
Duminică, 14 mai 2017 
La Mănăstirea Putna, slujeşte Sfânta Liturghie în sobor de arhierei, sub protia Preafericitului Părinte Patri-
arh Daniel, cu prilejul canonizării Sfinţilor Putneni. După-amiază, participă la procesiunea cu moaştele 
Sfinţilor Putneni de la Mănăstirea Putna spre Mănăstirea Sihăstria Putnei.
Luni, 15 mai 2017 – Sfântul Ierarh Iacob Putneanul
La Mănăstirea Sihăstria Putnei, slujeşte Sfânta Liturghie în sobor de arhierei.
Marţi, 16 mai 2017
În satul său natal Spermezeu, săvârşeşte Slujba Înmormântării credinciosului Macedon Zăgrean de pe Șes, 
în vârstă de 61 de ani.
Joi, 18 mai 2017
În biserica parohială Sfinții Trei Ierarhi din Uppsala, îl botează pe tânărul suedez Gustav.
Sâmbătă, 20 mai 2017
Săvârşeşte, la Stockholm, Taina Cununiei tinerilor Gustav şi Cristina-Marina.
Duminică, 21 mai 2017 – Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în comunitatea românească din oraşul Österbybruk, Suedia. Săvârşeşte Taina 
Sfântului Botez pruncului David-Petru.
Luni, 22 mai 2017
Se întâlneşte la Tampere, Finlanda, cu doamna Camelia-Mihaela Smicală, mama româncă ai cărei copii au 
fost luaţi de Protecţia Copilului din Finlanda. 
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Miercuri, 24 mai 2017
Săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în parohia românească Sfântul Ierarh Iosif de la Partoș din oraşul 
Helsingborg, Suedia.
Joi, 25 mai 2017 – Înălţarea Domnului
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie 
Decapolitul de la Bistrița Vâlcii și Nicodim de la Tismana din Copenhaga, Danemarca. Săvârşeşte Taina 
Sfântului Botez tânărului Giacomo. Cercetează pe deţinuţii români de la Penitenciarul din Copenhaga, 
Danemarca.
Sâmbătă, 27 mai 2017
Participă la Oslo, Norvegia la Simpozionul internaţional cu tema: Chipuri de mărturisitori în temnițele 
comuniste. Sudoare, sânge, chinuri, cununi mucenicești.
Duminică, 28 mai 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Învierea Domnului și Sfinții Mucenici Ioan Valahul 
și Halvard Norvegianul din Oslo, Norvegia. Cu acest prilej sfinţeşte icoana de mari dimensiuni a Maicii 
Domnului – Grabnic Ascultătoarea. 
Luni, 29 mai 2017
Vizitează mai multe parohii din nordul Danemarcei. Se întâlneşte cu preoţii parohi şi cu credincioşii români. 
După-amiază, în biserica parohiei româneşti Sfântul Ierarh Nifon al Constanțianei și Sfinții Cuvioși Macarie 
cel Mare și Macarie Alexandrinul din Kolding-Vejle îi cunună pe tinerii Giacomo şi Andreea-Daniela.
Marţi, 30 mai 2017
Săvârşeşte slujba Privegherii şi Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.

IUNIE
Joi, 1 iunie 2017
Vizitează mai mulţi copilaşi bolnavi din capitala Suediei.
Vineri, 2 iunie 2017
Slujeşte Dumnezeiasca Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Îl vizitează, la spitalul din 
Stockholm, pe tânărul Marian-Traian, care a suferit un accident vascular cerebral.
Sâmbătă, 3 iunie 2017
Săvârşeşte Taina Sfântului Botez pruncilor Andrada-Nicolle şi Kevin-Marian în Paraclisul Centrului Episco-
pal din Stockholm.
Duminică, 4 iunie 2017 – Pogorârea Sfântului Duh 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Vecernia plecării genunchilor în parohia românească Pogorârea Sfântului 
Duh și Sfinții Ierarhi Varlaam, Dosoftei și Teodosie de la Brazi, Mitropoliții Moldovei din oraşul Göteborg, 
Suedia. Cinsteşte şi aşază solemn icoana de mari dimensiuni a Maicii Domnului Potirul Nesecat de la 
Göteborg, dăruită comunităţii euharistice de Părintele Episcop Macarie. Seara, săvârşeşte Taina Sfântului 
Maslu în parohia românească Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail și Soborul Sfinților Mitropoliți ai 
Transilvaniei din oraşul Borås.
Luni, 5 iunie 2017 – Sfânta Treime
Săvârşeşte Sfânta Liturghie, cu prilejul sărbătoririi hramului, în biserica Mănăstirii Ortodoxe Suedeze Sfân-
ta Treime din Bredared, Suedia. 
Marţi, 6 iunie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm. Săvâr-
şeşte Taina Sfântului Botez pruncei Olga, al cincilea copil al familiei binecredincioase Gabriel şi Mihaela-
Binţia Alexe.
Vineri, 9 iunie 2017
Săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în biserica Izvorul Tămăduirii din Ineu, jud. Arad.
Sâmbătă, 10 iunie 2017
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Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica de lemn Izvorul Tămăduirii din Ineu, jud. Arad şi botează al doilea 
copil al preotului Radu Constantinescu şi a soţiei sale Sabina. Dăruieşte sfântului lăcaş Icoana pictată a 
Maicii Domnului-Păstoriţa.
Duminica Tuturor Sfinţilor, 11 iunie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Strâmba - Josenii Bârgăului, jud. Bistriţa-Năsăud.
Sâmbătă, 17 iunie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfântul Mare Mucenic Mina și Sfântul Cuvios Macarie 
Romanul din oraşul Kristiansand, Norvegia. Cercetează deţinuţii din penitenciarul din localitate.
Duminică, 18 iunie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Buna Vestire și Sfinții Ierarhi Calinic de la Cernica și Swithun 
de Winchester și Stavanger din oraşul Stavanger, Norvegia. Săvârşeşte Taina Sfântului Botez pruncului Gabriel.  
Cercetează deţinuţii din penitenciarul din localitate. Seara, săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în parohia româ-
nească Sfinții Cuvioși Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul din fiordul norvegian Haugesund.
Luni, 19 iunie 2017
Vizitează, la Bergen, Norvegia, un credincios aflat la spital pentru a se opera de tumoare. În cursul zilei, 
vizitează pe deţinuţii din penitenciarul din localitate. Seara, săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în parohia 
românească Sfintele Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș, Tatiana de la Craiova și Suniva din Bergen și 
Selje din oraşul Bergen. 
Sâmbătă, 24 iunie 2017 – Naşterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul şi Aducerea moaştelor Sfântului 
Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
În Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, în ajunul prăznuirii, săvârşeşte Privegherea şi rosteşte 
cuvântul de învăţătură. Dimineaţă, slujeşte Sfânta Liturghie de hram în sobor de arhierei şi participă la 
procesiunea din cetatea Sucevei cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou.
Duminică, 25 iunie 2017 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Sfinții Români din Gura Humorului, jud. Suceava.
Miercuri, 28 iunie 2017
Efectuează o vizită frăţească în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului. Cu acest prilej se întâlneşte cu 
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin la reşedinţa episcopală din Baia-Mare, vizitează catedrala istorică Ador-
mirea Maicii Domnului şi noua catedrală episcopală Sfânta Treime din oraş. După-amiază, împreună cu 
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin vizitează familia Nan, care s-au reîntors în România după ce şi-au redo-
bândit copiii de la Barnevernetul norvegian.
Joi, 29 iunie 2017 – Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu al Ardea-
lului şi Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în Mănăstirea Bixad, jud. Satu-Mare.
Vineri, 30 iunie 2017 – Soborul Sfinţilor Apostoli 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram, în sobor de arhierei, la Mănăstirea maramureşeană Bârsana. Partici-
pă la sfinţirea şi inaugurarea Centrului cultural-monahal din incinta mănăstirii.

IULIE
Sâmbătă, 1 iulie 2017
În Catedrala Mitropolitană din Cluj, îi cunună pe tinerii Dominic şi Alexandra.
Duminică, 2 iulie 2017 – Sfântul Voievod Ștefan cel Mare
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Mănăstirea Cormaia din judeţul Bistriţa-Năsăud cu prilejul debutului tabe-
rei organizate de Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord. Seara, se întâlneşte şi poartă un dialog 
duhovnicesc cu tinerii români din Centrul Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Episcopiei, prezenţi în tabără.
Luni, 3 iulie 2017
În biserica din Pietriş-Deda, jud. Mureş, săvârşeşte Taina Sfântului Botez pruncului Arsenie-Macarie, primul 
copil al tinerilor Ioan-Silviu şi Claudia din Trondheim, Norvegia.



211CandelaNordului

Miercuri, 5 iulie-joi, 6 iulie 2017
Participă la Bucureşti la lucrările Sfântului Sinod.
Sâmbătă, 8 iulie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfântul Ierarh Nifon al Constanțianei și Sfinții Cuvioși 
Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul din Kolding-Vejle. Botează doi copilaşi din comunitate, Iustin-
Hristofor şi Ioana-Anastasia.Vizitează şantireul bisericii parohiale din Ikast-Herning.
Duminică, 9 iulie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie 
Decapolitul de la Bistrița Vâlcii și Nicodim de la Tismana din Copenhaga, Danemarca. Botează pruncele 
Emma-Teodora şi Otea.
Duminică, 16 iulie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
Luni, 17 iulie - marţi, 18 iulie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi coordonează activităţile cu tinerii participanţi la tabăra din Mănăstirea 
Neamţ.
Joi, 20 iulie 2017 – Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram la Mănăstirea Băişoara, jud. Cluj.
Sâmbătă, 22 iulie 2017 – Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei, la Mănăsti-
rea Oarţa de Sus, jud. Maramureş.
Duminică, 23 iulie 2017 
În Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou din Suceava, în sobor de arhierei, săvârşeşte, în ajun 
Ipopsifierea, iar dimineaţă Sfânta Liturghie şi hirotonia întru arhiereu a Arhimandritului Damaschin cu titlul 
de Dorneanul.
Sâmbătă, 29 iulie 2017
În biserica parohială din Spermezeu îl botează pe pruncul Tudor-Ciprian, iar după amiază, în biserica paro-
hială din Căianu Mare, îi cunună pe tinerii Abel-Florinel şi Romina-Andrada.
Duminică, 30 iulie 2017
În satul său natal Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud, conduce procesiunea de hram de la Icoana Maicii 
Domnului Alăptătoarea de la casa sa părintească spre biserica parohială unde săvârşeşte Sfânta Liturghie 
împreună cu un mare sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa câtorva mii de pelerini. După-amiază, îi cunu-
nă pe tinerii spermezeni Ioan şi Elisabeta. 

AUGUST
Sâmbătă, 5 august 2017
Săvârşeşte, la Braşov, Taina Sfântului Botez pruncului Gabriel.
Duminică, 6 august 2017 – Schimbarea la Faţă
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram la Mănăstirea Petreşti, jud. Cluj.
Miercuri, 9 august 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohială din Mărişel, jud. Cluj. Se întâlneşte şi poartă un dialog cu 
tinerii din ASCOR filiala Cluj, prezenţi în tabăra din Munţii Apuseni.
Joi, 10 august 2017
La reşedinţa episcopală din Deva, se întâlneşte cu Preasfinţitul Părinte Episcop Gurie.
Îl vizitează, la casa natală, pe Preasfinţitul Părinte Episcop Daniil Stoenescu, în localitatea Hăgeţel, jud. 
Hunedoara. Vizitează Centrul de îngrijire a copiilor orfani din localitatea Pui, jud. Hunedoara.
Vineri, 11 august 2017 – Sfântul Ierarh Nifon al Constantinopolului
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Băiţa, jud. Hunedoara.
Duminică, 13 august 2017
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Săvârşeşte Slujba Târnosirii şi Sfânta Liturghie, în sobor de arhierei, la Schitul Icoana Veche, jud. Neamţ.
Marţi, 15 august 2017
Săvârşeşte în ajun Privegherea iar dimineaţă Sfânta Liturghie de hram, în Mănăstirea Bixad, jud. Satu-Mare. 
Joi, 17 august – vineri, 18 august 2017
Participă în Bucureşti la lucrările Sfântului Sinod.
Sâmbătă, 19 august 2017
Participă la Priveghere în Mănăstirea Păltiniş, jud. Suceava.
Duminică, 20 august 2017
Săvârşeşte Slujba Târnosirii a bisericii din Panaci-Drăgoiasa, jud. Suceava şi Sfânta Liturghie.
Luni, 21 august 2017
Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei al Clujului şi cu autorităţile administrative locale 
inaugurează Casa Tradiţională amenajată de Episcopul Macarie în satul său natal Spermezeu, jud. Bistriţa-
Năsăud. I se conferă titlul de „Cetăţean de Onoare” al comunei sale natale. După-amiază, săvârşeşte Slujba 
de Priveghi lângă sicriul cu trupul neînsufleţit al credincioasei Felicia Gherghel de pe Valea Hagii din Sper-
mezeu, decedată la vârsta de 58 ani.
Marţi, 22 august - sâmbătă, 26 august 2017
Efectuează un pelerinaj în Sfântul Munte Athos.
Duminică, 27 august 2017
Săvârşeşte, în sobor de arhierei, Slujba Târnosirii a bisericii mari şi Sfânta Liturghie în Mănăstirea Sihăstria 
Putnei, jud. Suceava.
Marţi, 29 august 2017 – Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Socolul de Câmpie, jud. Mureş.

SEPTEMBRIE
Vineri, 1 septembrie 2017 – Duminică, 3 septembrie 2017
Participă la Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi la Iaşi. 
Duminică, 3 septembrie 2017 
Slujeşte, în sobor de arhierei, Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iaşi.
Vineri, 8 septembrie 2017 – Naşterea Maicii Domnului
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Mănăstirea Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț din 
Ikast, Danemarca. Seara, săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în biserica parohială românească Nașterea Sfân-
tului Proroc Ioan Botezătorul și Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava din oraşul Herning-Ikast, 
Danemarca.
Sâmbătă, 9 septembrie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfântul Ierarh Nifon al Constanțianei și Sfinții Cuvioși 
Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul din Kolding-Vejle. Seara, săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în 
parohia românească Sfântul Ierarh Iosif de la Partoș din oraşul Helsingborg, Suedia.
Duminică, 10 septembrie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie 
Decapolitul de la Bistrița Vâlcii și Nicodim de la Tismana din Copenhaga, Danemarca. O botează pe bătrâna 
Ema (77 ani) prunca Ema-Teodora.
Marţi, 12 septembrie 2017
Vizitează, la Stockholm, o tânără familie care a dat naştere unui copilaş.
Joi, 14 septembrie 2017 – Înălţarea Sfintei Cruci
Săvârşeşte Sfânta Liturghie la Capul Nordului, în Norvegia, punctul cel mai nordic al Europei.
Vineri, 15 septembrie 2017
Săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în parohia românească Sfinții Arhieroschimonahi Leontie de la Rădăuți, 
Pahomie de la Gledinul Bistriței și Iacob Putneanul din insula Skjervøy, de dincolo de Cercul Polar.
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Sâmbătă, 16 septembrie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare și Sfânta Muceniță Lucia 
din Roma din oraşul Tromsø, Norvegia.
Duminică, 17 septembrie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfinții Mucenici de la Niculițel Zotic, Atal, Camasie și 
Filip din Ålesund, Norvegia. O botează pe prunca Sofia.
Sâmbătă, 23 septembrie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfinții Voievozi Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab și 
Regele Martir Olav din oraşul Trondheim, Norvegia. Săvârşeşte Taina Sfântului Botez pruncei Elena.
Duminică, 24 septembrie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Învierea Domnului și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și 
Halvard Norvegianul din Oslo, Norvegia. Săvârşeşte Taina Sfântului Botez pruncului Elias-Nicolae. Vizitează 
duminică şi luni mai multe familii de români din capitala Regatului Norvegiei.
Marţi, 26 septembrie 2017 – Sfântul Voievod Neagoe Basarab
Săvârşeşte Slujba Privegherii de noapte şi Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
Sâmbătă, 30 septembrie 2017
Participă la conferinţa cu tema: Biserica în timpul comunismului, susţinută de teologul Radu Preda în 
biserica parohială Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm, Suedia. Îi conferă distincţia eparhială 
„Crucea Nordului”.

OCTOMBRIE 
Duminică, 1 octombrie 2017 – Acoperământul Maicii Domnului
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în parohia românească din Jönkoping, Suedia.
Marţi, 3 octombrie 2017
Săvârşeşte Slujba Privegherii de noapte şi Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
Joi, 5 octombrie – vineri, 6 octombrie 2017
Participă la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Duminică, 8 octombrie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi slujba de târnosire a bisericii Întâmpinarea Domnului și Sfinții Cuvioși 
Gheorghe de la Cernica și Căldărușani și Iosif de la Văratec din Viborg, Danemarca. Cinsteşte şi aşază 
solemn icoana de mari dimensiuni a Maicii Domnului Mângâietoarea de la Viborg, dăruită comunităţii 
euharistice de Părintele Episcop Macarie. Îl hiroteseşte întru iconom-stavrofor pe preotul paroh Adrian 
Chiţulescu.
Sâmbătă, 14 octombrie 2017 – Sfânta Cuvioasă Parascheva
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail și Soborul 
Sfinților Mitropoliți ai Transilvaniei din oraşul Borås, Suedia.
Duminică, 15 octombrie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica românească Pogorârea Sfântului Duh și Sfinții Ierarhi Varlaam, 
Dosoftei și Teodosie de la Brazi, Mitropoliții Moldovei din oraşul Göteborg, Suedia. 
Sâmbătă, 21 octombrie 2017 – Sfinţii Mărturisitori Transilvăneni
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Botezul Domnului și Sfinții Cuvioși Ioan Casian și Gher-
man din Dobrogea din oraşul Sønderborg, Danemarca.
Duminică, 22 octombrie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Izvorul Tămăduirii și Sfintele Cuvioase Parascheva de la 
Iași, Teodora de la Sihla și Ana Vikinga de Novgorod din oraşul Aarhus, Danemarca.
Luni, 23 octombrie 2017 – Sfântul Cuvios Macarie Romanul şi Cinstirea Icoanei Maicii Domnului pe Tron 
din Mănăstirea Ikast
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram şi cinsteşte solemn Icoana Maicii Domnului pe Tron în Mănăstirea 
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Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț din Ikast, Danemarca. Îl hirotoneşte întru preot 
pe diaconul Claudiu Ceteraş.
Marţi, 24 octombrie 2017 
În Catedrala Mitropolitană din Cluj, îl botează pe pruncul Alexandru, cel de-al doilea copil al tinerilor  
Marian şi Ioana.
Joi, 26 octombrie 2017 – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohială din satul său natal Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud. 
Primeşte la casa părintească grupul de tineri din comunitatea ASCOR Cluj.
Vineri, 27 octombrie 2017 – Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrtotitorul Bucureştilor
Săvârşeşte, în sobor de arhierei, sub protia Patriarhilor Kiril al Moscovei şi Daniel al României, Sfânta Litur-
ghie la Catedrala Patriarhală din Bucureşti. După-amiază, săvârşeşte în cimitirul din Isacea, jud. Tulcea, 
panihida la mormântul copilaşului Marius, de 13 ani, trecut năpraznic din această viaţă în urmă cu 18 ani. 
Aduce cuvânt de mângăiere şi îmbărbătare părinţilor săi Antonio şi Ecaterina din Copenhaga şi întregii 
comunităţi.
Sâmbătă, 28 octombrie 2017
Participă la lucrările solemne ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Duminică, 29 octombrie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie 
Decapolitul de la Bistrița Vâlcii și Nicodim de la Tismana din Copenhaga, Danemarca.

NOIEMBRIE 
Marţi, 31 octombrie – marţi, 7 noiembrie 2017
Efectuează un pelerinaj la Locurile Sfinte.
Duminică, 5 noiembrie 2017
La Sfântul Mormânt, în Biserica Învierii Domnului din Ierusalim, săvârşeşte în sobor de arhierei Sfânta 
Liturghie. În ajun, la Reşedinţa Patriarhală din Cetatea Sfântă, se întâlneşte cu Preafericitul Teofil al III-lea, 
Patriarhul Ierusalimului şi al întregii Palestine.
Miercuri, 8 noiembrie 2017 – Soborul Sfinţilor Arhangheli
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm. Vizi-
tează mai multe familii de români din Stockholm.
Joi, 9 noiembrie 2017 – Sfântul Ierarh Nectarie Vindecătorul de la Eghina
Săvârşeşte Sfânta Liturghie la Centrul Episcopal din Stockholm. Vizitează în capitală bolnavii din spitale şi 
de la domiciliu.
Vineri, 10 noiembrie 2017
Vizitează pensionarii de la Clubul pensionarilor din Stockholm.
Sâmbătă, 11 noiembrie 2017 – Sfântul Mare Mucenic Mina
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Eparhial din Stockholm. Săvârşeşte Taina Sfântului 
Botez pruncului Mattias-Andrei. După-amiază, în parohia românească Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din 
Stockholm săvârşeşte Taina Sfântului Botez pruncului Petru.
Duminică, 12 noiembrie 2017 – Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în biserica românească de lemn Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsău-
deni din Sölvesborg, Suedia. 
Luni, 13 noiembrie – miercuri, 15 noiembrie 2017
Vizitează bolnavii şi familiile de români şi scandinavi din sudul şi centrul Suediei. 
Joi, 16 noiembrie 2017
Săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în parohia românească Învierea Domnului și Sfinții Mucenici Ioan Vala-
hul și Halvard Norvegianul din Oslo, Norvegia. Crecetează deţinuţii din penitenciarele din capitală şi 
împrejurimi.
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Sâmbătă, 18 noiembrie 2017
La Helsinki, Finlanda, se întâlneşte cu Ambasadorul României, Răzvan Rotundu. După-amiază, vizitează la 
Centrul de Plasament din Tampere, copiii doctoriţei Camelia Smicală, Johan-Mihail şi Maria-Alexandra.
Duminică, 19 noiembrie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica ortodoxă Sfântul Herman de Alaska din Espoo-Helsinki, Finlan-
da. Susţine conferinţa cu tema: Cum putem păstra bucuria firească a vieții în Hristos? pentru credincioşii 
finlandezi şi români din comunitate. Vizitează familiile de români şi finlandezi din capitală. 
Luni, 20 noiembrie 2017 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Îl hirotoneşte întru diacon pe 
tânărul Andrei-Valerian Dănilă.
Marţi, 21 noiembrie 2017 – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
Săvârşeşte Slujba Privegherii de noapte şi Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. 
Îl hirotoneşte întru preot pe diaconul Andrei-Valerian Dănilă.
Vineri, 24 noiembrie 2017
Săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în noua biserică a parohiei româneşti Sfânta Mare Muceniță Irina și Sfân-
tul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou din oraşul Esbjerg, Danemarca.
Sâmbătă, 25 noiembrie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram în parohia românească Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfinții 
Ierarhi Pahomie de la Gledinul Bistriței și Ioan de la Râșca și Secu, Episcopii Romanului din oraşul Aalborg, 
Danemarca.
Duminică, 26 noiembrie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie 
Decapolitul de la Bistrița Vâlcii și Nicodim de la Tismana din Copenhaga, Danemarca. Cu acest prilej îi 
botează pe adulţii Sofia şi Veniamin şi pe pruncul Dimitrie-Ștefan.
Luni, 27 noiembrie 2017
La Palatul Culturii din Bistriţa, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru şi Literatură „Liviu Rebrea-
nu” i se conferă distincţia „Cavaler al Culturii Bistriţene” conferită de Centru pentru Cultură şi Patri-
moniu şi de Primăria municipiului Bistriţa. Aduce mulţumiri conjudeţenilor săi şi sărută mâinile trudite 
părinţilor săi Vasile şi Ana prezenţi la manifestare împreună cu un grup mare de colindători de la poalele 
Ţibleşului. 
Miercuri, 29 noiembrie 2017
Participă, la Reşedinţa Episcopală din Stockholm la Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a 
Europei Centrale şi de Nord. Seara săvârşeşte Taina Sfântului Maslu împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte 
Mitropolit Serafim şi Preasfinţitul Părinte Episcop-Vicar Sofian Braşoveanul în Paraclisul Centrului Episco-
pal din Stockholm.
Joi, 30 noiembrie 2017 – Sfântul Apostol Andrei şi Sfântul Ierarh Andrei Șaguna
Săvârşeşte Sfânta Liturghie împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Serafim şi Preasfinţitul Părin-
te Episcop-Vicar Sofian Braşoveanul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Cu acest prilej săvâr-
şeşte Taina Sfântului Botez pruncilor Luca-Andrei şi Iulia-Speranţa.

DECEMBRIE 
Duminică, 3 decembrie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Buna Vestire și Sfinții Români din Dublin, Irlanda. Cu acest prilej 
săvârşeşte Taina Sfântului Botez pruncei Doroteia, cel de-al doilea copil al tinerilor ostaşi Daniel şi Daniela 
Mistrean. Participă la Adunarea Oastei Domnului din capitala Irlandei.
Marţi, 5 decembrie 2017
Participă la sediul ICR din Stockholm la manifestarea cu tema: Repere spirituale și culturale în județul 
Bistrița-Năsăud.
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Miercuri, 6 decembrie 2017 – Sfântul Ierarh Nicolae
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm. Confe-
ră distincţia „Crucea Nordului” bistriţenilor Radu Moldovan, Mircea Gelu Buta, Alexandru Gavrilaş din 
Bistriţa şi directorului Muzeului ASTRA din Sibiu, Ștefan Ciprian Anghel.
Joi, 7 decembrie 2017
Vizitează pensionarii de la Clubul pensionarilor din Stockholm.
Sâmbătă, 9 decembrie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Înălțarea Domnului din fiordul Førde, Norvegia.
Duminică, 10 decembrie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfintele Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș, Tatia-
na de la Craiova și Suniva din Bergen și Selje din oraşul Bergen, Norvegia.
Miercuri, 13 decembrie 2017– Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei
Săvârşeşte îm ajun Taina Sfântului Maslu iar dimineaţă Sfânta Liturghie de hram în biserica românească 
Pogorârea Sfântului Duh și Sfinții Ierarhi Varlaam, Dosoftei și Teodosie de la Brazi, Mitropoliții Moldovei din 
oraşul Göteborg, Suedia.
Sâmbătă, 16 decembrie 2017
Participă la Catedrala Patriarhală din Bucureşti la funeraliile Regelui Mihai I al României.
Duminică, 17 decembrie 2017 – Sfântul Proroc Daniel
Slujeşte Sfânta Liturghie, în sobor de arhierei, sub protia Patriarhului Daniel, în Catedrala Patriarhală din 
Bucureşti. După-amiază participă la Concertul de colinde din incinta Patriarhiei.
Sâmbătă, 23 decembrie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Sfinții Arhieroschimonahi Leontie de la Rădăuți, Paho-
mie de la Gledinul Bistriței și Iacob Putneanul din insula Skjervøy, de dincolo de Cercul Polar. Seara, săvâr-
şeşte Taina Sfântului Maslu în parohia românească Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare și Sfânta Muceniță Lucia 
din Roma din oraşul Tromsø, Norvegia.
Duminică, 24 decembrie 2017
Vizitează la domiciliu românii de dincolo de Cercul Polar în Norvegia.
Luni, 25 decembrie 2017 – Naşterea Domnului
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Învierea Domnului și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și 
Halvard Norvegianul din Oslo, Norvegia.
Marţi, 26 decembrie 2017 – Soborul Maicii Domnului
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie 
Decapolitul de la Bistrița Vâlcii și Nicodim de la Tismana din Copenhaga, Danemarca. Săvârşeşte Taina 
Sfântului Botez pruncului Ștefan-Dimitrie şi tânărului Beniamin.
Miercuri, 27 decembrie 2017 – Sfântul Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ștefan 
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Misiunii locale pentru Tineret Sfinți Mucenici și Arhidiaconi Ștefan și 
Laurențiu din Lund, Suedia.
Vineri, 29 decembrie 2017
Participă la serbarea Pomului de Crăciun organizată în Stockholm de Centrul pentru Tineret Sfântul Voie-
vod Ștefan cel Mare al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord.
Duminică, 31 decembrie 2017
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia românească din oraşul Stavanger, Norvegia. Săvârşeşte Taina Sfân-
tului Botez pruncilor din comunitate Andrei şi Anelise.


