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Am aflat cu mare bucurie de inițiativa pe care ați 
avut-o de a organiza la Oslo, în Regatul Norvegiei, 
lucrările Simpozionului cu tema: „Centenarul Marii 
Uniri și locul românilor în Europa”, cu prilejul 
Anului omagial al Unității de credință și de neam și 
al celui comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 
1918, precum și al împlinirii a 10 ani de la înființarea 
Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord.
Acest deceniu de existență a Episcopiei Ortodoxe 
Române din Scandinavia, în centenarul unității de 
credință și de neam, se încadrează firesc în lucra-
rea Bisericii noastre de a aduna pe toți românii, ca 
fii ai ei, la altarul euharistic, pentru ca unitatea de 
credință, de limbă și de neam să se exprime prin 
împărtășirea din același potir. Suntem bucuroși 
să vedem că de la începuturile ei, prin instalarea 
Preasfințitului Părinte Macarie ca întâiul Episcop 
Ortodox Român pe aceste plaiuri, nou-înființata 

I was pleased to find out about the initiative 
to organize in Oslo, in the Kingdom of Norway, 
the works of the Symposium on the topic: “The 
Centennial of the Great Union and the Place of 
Romanians in Europe”, on the occasion of the 
Homage Year of the Unity of Faith and Nation and 
the Commemorative Year of the Founders of the 
Great Union of 1918, as well as of the 10th anniver-
sary of the establishment of the Romanian Ortho-
dox Diocese of Northern Europe.
This decade of existence of the Romanian Ortho-
dox Diocese of Scandinavia, in the centenary of 
the unity of faith and of the nation, is naturally 
part of the work of our Church to gather all Roma-
nians, as her children, at the Eucharistic altar, so 
that the unity of faith, of language and of nation 
may express itself by sharing Communion from 
the same chalice. We are glad to see that from 

Misiune binecuvântată pentru  
unitatea de credință și de neam
Blessed Mission for the Unity of Faith and Nation  

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la lucrările Simpozionului cu tema: 
„Centenarul Marii Uniri și locul românilor în Europa”, organizat de Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, 
Oslo, Norvegia, marți, 1 mai 2018 | The message of His Beatitude Father Daniel, the Patriarch of the Romanian 
Orthodox Church, at the works of the Symposium on the topic: “The Centennial of the Great Union and the  
place of Romanians in Europe”, organized by the Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe, Oslo, Norway,  
Tuesday, May 1st, 2018

  

† DANIEL

Patriarch of  the Romanian Orthodox Church

† DANIEL 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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episcopie a rodit și a păstrat vie identitatea de 
credință și de neam. 
Plecarea românilor din România și stabilirea lor în 
Scandinavia exprimă, dramatic, căutarea unui trai 
mai bun pe care nu l-au realizat acasă. Pe de altă 
parte, această plecare a românilor printre străini 
a necesitat înființarea de noi parohii românești în 
diaspora, pentru păstrarea identității lor spiritua-
le. Știm că în toate eparhiile din străinătate găsim 
români din întreaga Românie: din Muntenia, din 
Moldova și din Transilvania. De aceea, apreciem că 
slujirea pastorală a ierarhilor și a clericilor ortodocși 
români din diaspora contribuie la cultivarea comu-
niunii românești, mai ales în acest an binecuvântat 
al Centenarului Marii Uniri din 1918.
Felicităm pe organizatorii acestui simpozion dedi-
cat Centenarului, încredințați fiind că roadele lui 
se vor regăsi sufletește în fiecare dintre românii 
plecați departe de casă, dar care poartă România 
în sufletul lor.
Binecuvântăm, deopotrivă, lucrarea plină de jert-
felnicie, dar și de bucurie, a Preasfințitului Părinte 
Macarie, a clerului și credincioșilor din Episcopia 
Ortodoxă Română a Europei de Nord, îndemnân-
du-i să cultive permanent comuniunea întreolaltă, 
precum și unitatea de credință și de neam cu Bise-
rica Mamă din România.

Cu aleasă prețuire și părintești binecuvântări, 

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

the very beginning, through the designation of His 
Grace Father Macarie as the first Romanian Ortho-
dox Bishop in these lands, the newly established 
diocese has borne fruit and kept alive the identity 
of faith and of the people.
The departure of Romanians from Romania and 
their establishment in Scandinavia expresses, 
dramatically, the search for a better life that they 
have not achieved at home. On the other hand, 
this departure of Romanians among foreigners 
required the establishment of new Romanian 
parishes in the diaspora, in order to preserve their 
spiritual identity. We know that in all the dioceses 
abroad we find Romanians from all over Romania: 
from Muntenia, from Moldova and from Transyl-
vania. Therefore, we appreciate that the pastoral 
ministry of the Romanian hierarchs and Orthodox 
clergy in the diaspora contributes to the cultiva-
tion of the Romanian communion, especially in this 
blessed year of the Centennial of the Great Union 
of 1918.
We congratulate the organizers of this sympo-
sium dedicated to the Centennial, confident that 
its fruits will be found in each of the Romanians 
who are far from home, but who carry Romania in  
their soul.
We also bless the work full of sacrifice, but also 
of joy, of His Grace Father Macarie, of the clergy 
and believers in the Romanian Orthodox Diocese 
of Northern Europe, urging them to constantly 
cultivate the communion together, as well as the 
unity of faith and of nation with the Mother Church  
in Romania.

With great appreciation and parental blessings,

† DANIEL
Patriarch of the Romanian Orthodox Church
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† Serafim

Romanian Orthodox Metropolitan of  Germany  

and Central and Northern Europe 

† Serafim 
Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, 
Europei Centrale și de Nord

On the anniversary of 10 years of service for the 
Romanian believers in Northern Europe, I am glad 
to address a word of honoring and encouragement 
to His Grace Macarie. I do so as Metropolitan of 
this area, as I proposed to the Holy Synod of the 
Romanian Orthodox Church in favor of the estab-
lishment of the Roman Orthodox Diocese of North-
ern Europe, alongside the nomination of the young 
hieromonk Macarie Drăgoi, ecclesiarch of the 
Metropolitan Cathedral in Cluj and personal secre-
tary of the great Metropolitan Bartolomeu Anania.
In 1993, at the request of a group of priests and 
believers in Germany, the Holy Synod established 
the Metropolitan of Romania and Germany, Central 
and Northern Europe, and on June 5th, 1994, the 
first hierarch was nominated in München during 
the Holy Liturgy with a participation of over one 
thousand believers from all West European coun-

Mă bucur ca la împlinirea a 10 ani de slujire a 
credincioșilor români din Europa de Nord să adre-
sez Preasfințitului Macarie un cuvânt de cinstire și 
de încurajare. Fac aceasta în calitate de mitropolit 
al locului care a propus Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române înființarea Eparhiei Ortodoxe 
Române a Europei de Nord, precum și candidatura 
tânărului ieromonah Macarie Drăgoi, ecleziarh al 
Catedralei mitropolitane din Cluj și secretar perso-
nal al marelui mitropolit Bartolomeu Anania.
În 1993, la cererea unui grup de preoți și credincioși 
din Germania, Sfântul Sinod a înființat Mitropolia 
Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și 
de Nord, iar în 5 iunie 1994, primul ei întâistătător a 
fost instalat la München în cadrul unei Sfinte Litur-
ghii la care au participat peste o mie de credincioși 
veniți din toate țările Europei Occidentale. Din 
încredințarea Sfântului Sinod, Sfânta Liturghie și 

Preasfințitul Părinte Macarie  
la 10 ani de slujire arhierească
His Grace Father Macarie  
at 10 years of hierarchical service



8   numărul 11/2018

tries. On behalf of the Holy Synod, Holy Liturgy and 
the appointment of the first metropolitan were 
conducted by the present Patriarch of the Roma-
nian Orthodox Church, His Beatitude Father Daniel, 
then the Metropolitan of Moldova and Bucovina. 
The new Metropolitan had in its canonical jurisdic-
tion six countries: Germany, Austria, Luxembourg, 
Sweden, Denmark and Norway, an extremely large 
space that required the presence of the hierarch 
everywhere. As the years went by, the number of 
parishes in these countries multiplied and it was 
necessary to create a new diocese for the north-
ern countries. The right moment came with the 
election of the new Patriarch of the Romanian 
Orthodox Church in the person of His Beatitude 
Father Daniel, who immediately initiated an exten-
sive process of renewing the church structures to 
further promote the internal and external mission 
of the Church. Thus, the Holy Synod proceeded to 
create five new dioceses for the Diaspora, includ-
ing the Diocese of Northern Europe. Elected by 
the Holy Synod in its meeting on March 5th, 2008, 

instalarea primului mitropolit au fost prezidate de 
către actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Româ-
ne, Preafericitul Părinte Daniel, pe atunci Mitropo-
lit al Moldovei și Bucovinei. Noua mitropolie avea în 
jurisdicția ei canonică șase țări: Germania, Austria, 
Luxemburg, Suedia, Danemarca și Norvegia, un 
spațiu extrem de vast care cerea prezența ierar-
hului peste tot. Cu trecerea anilor, înmulțindu-se 
numărul parohiilor în aceste țări, s-a impus crearea 
unei Eparhii noi pentru țările de Nord. Momentul 
potrivit a venit odată cu alegerea noului Patriarh 
al Bisericii Ortodoxe Române în persoana Preafe-
ricitului Părinte Daniel, care a inițiat imediat un 
amplu proces de înnoire a structurilor bisericești 
pentru a promova mai mult misiunea internă și 
externă a Bisericii. Astfel, Sfântul Sinod a procedat 
la crearea a cinci eparhii noi pentru Diaspora, între 
care și Episcopia Europei de Nord. Ales de către 
Sfântul Sinod, în ședința sa din 5 martie 2008, ca 
episcop titular al noii Eparhii, Preasfințitul Macarie 
a fost hirotonit episcop în Catedrala din Cluj în 2 
mai 2008, iar în 6 iulie a fost instalat, din lipsa unei 

Mitropolitul Serafim și Episcopul Macarie în slujire alături de credincioși și pelerini, în cadrul taberei pentru familii organizate în Bu-
covina de Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” (CTSM) al Episcopiei Europei de Nord, 28 iulie 2018 | Metropolitan 
Serafim and Bishop Macarie in divine service among believers and pilgrims during the family camp in Bucovina organised by the "Saint 
Stephan the Great" Youth Centre of the Diocese of Northern Europe, July 28, 2018
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as nominal bishop of the new Diocese, His Grace 
Macarie was ordained bishop in the Cathedral in 
Cluj, on May 2nd, 2008, and was installed in office 
on July 6th, in the Serbian cathedral in Stockholm 
due to the lack of a church belonging to the Roma-
nian community.
The nomination of His Grace Macarie was provi-
dential, for the new hierarch showed from the start 
the missionary spirit with which he was endowed 
by God, the love of the believers, especially of the 
young, and the simplicity of life in a context in 
which, in the beginning, the Diocese had no mate-
rial basis. The new bishop was content to live, for 
years, in a modest house outside the Swedish capi-
tal, generously provided by the Rumanescu family. 
From here he began his missionary trips, visiting 
the existing parishes and branches, creating new 
ones (more than 40), as well as two monasteries. 
In 2011 he managed to buy a building which he 
arranged as an eparchial headquarters and a dioc-
esan residence with a beautiful chapel. Everything 
is done here, even the smallest details, with the 
refinement of the young bishop, a specialist in old 
Romanian art. Whoever enters the diocesan cent-
er in Stockholm, enters the traditional universe 
of the Romanian houses with an amazing beauty 
and harmony. At the chapel of the diocesan center, 
regular liturgical services are held, often attended 
by many believers, not only from Stockholm, but 
also from other cities in Sweden. Undoubtedly, the 
beauty of the place of worship attracts believers 
that are familiar with the atmosphere of traditional 
churches, adorned with icons and frescoes. That's 
why everywhere in the Diaspora where we have 
our own churches adorned with the traditional 
ordinance, the believers participate to the holy 
services in a much larger number than where we 
serve in foreign churches.
His Grace Macarie is beloved by the believers for 
the warmth of soul with which he draws near to 
them, for his word coming from the heart, for 
taking part in their pains. Is there anyone who has 
not heard about the visits of the young bishop 
to the families whose children were taken by the 
authorities on the grounds that they were abused 
by their parents? Believers do not forget any 
kind of benevolence, especially from the priest, 
and they come even closer to the Church! Bishop 

biserici aparținând comunității românești, în cate-
drala sârbească din Stockholm.
Alegerea Preasfințitului Macarie a fost cu adevărat 
providențială, căci noul ierarh și-a dovedit dintru 
început duhul misionar cu care era înzestrat de 
Dumnezeu, dragostea față de credincioși, îndeo-
sebi față de tineri, și simplitatea vieții în condițiile 
în care, la început, Eparhia nu dispunea de nicio 
bază materială. Noul episcop s-a mulțumit să locu-
iască, ani de-a rândul, într-o casă modestă, din 
afara capitalei suedeze, pusă la dispoziție cu gene-
rozitate de familia Rumanescu. De aici și-a început 
călătoriile misionare, vizitând parohiile și filiile exis-
tente, creând altele noi (peste 40), precum și două 
mănăstiri. În 2011 a reușit să cumpere un imobil 
pe care l-a amenajat ca sediu eparhial și reședință 
episcopală cu o frumoasă capelă. Totul este făcut 
aici, până în cele mai mici amănunte, cu rafina-
mentul tânărului episcop, specialist în arta veche 
românească. Cine intră în casa episcopală de la 
Stockholm pătrunde în universul tradițional al case-
lor românești de o frumusețe și armonie uimitoare. 
La capela de la centrul eparhial se săvârșesc regulat 
slujbe la care participă deseori mulți credincioși nu 
doar din Stockholm, ci și din alte orașe ale Suediei. 
Fără îndoială, frumusețea locașului de cult atrage 
prin ea însăși pe credincioșii familiarizați cu atmo-
sfera bisericilor tradiționale, împodobite cu icoane 
și fresce. Așa se explică faptul că, peste tot în dias-
pora unde avem biserici proprii împodobite după 
rânduiala tradițională, credincioșii participă la sfin-
tele slujbe în număr mult mai mare decât acolo 
unde slujim în biserici străine. 
Preasfințitul Macarie este iubit de credincioși 
pentru căldura sufletească cu care se apropie de 
ei, pentru cuvântul său pornit din inimă, pentru 
participarea la durerile lor. Cine n-a auzit de vizite-
le făcute de tânărul episcop familiilor cărora li s-au 
luat copiii de către autorități pe motivul că ar fi fost 
abuzați de către părinți? Credincioșii nu uită nicio 
binefacere venită, mai ales din partea preotului, 
ci se apropie cu atât mai mult de Biserică! Vlădi-
ca Macarie nu uită nici pe puținii credincioși care 
trăiesc în zonele cele mai îndepărtate și greu acce-
sibile ale Scandinaviei, ci îi vizitează și le slujește, 
împlinind cuvântul Domnului care spune: „Păstorul 
cel bun își pune sufletul pentru oile sale” (Ioan 10, 
11) și, de asemenea, că „Păstorul cel bun lasă pe 
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Macarie does not overlook even the few believers 
who live in the most remote and difficult areas of 
Scandinavia, but he visits them and serves them, 
fulfilling the word of the Lord that says: “The good 
shepherd lays his soul for his sheep” (John 10:11), 
and also that “the good shepherd leaves the nine-
ty-nine (sheep) in the wilderness and goes after the 
lost one, until he finds it” (Luke 15:4).
One of the most important aspects of a hierarchy 
in the Diaspora is that of cultivating in the souls of 
the believers the love for their Country of origin, 
for the spiritual and cultural values   of the nation. 
This is done through conferences that mark the 
important events of our history and especial-
ly through camps and pilgrimages in Romania. 
His Grace fulfills this mission with much fervor, 
convinced that without the rooting of the believ-
ers, starting with the young, in the Traditions of 
the nation, their faith is dissipated.
Born in Valea Țibleșului, Bistrița-Năsăud county, 
in an area where the traditions of our people are 
better preserved than elsewhere, Bishop Macarie 
inherits from his parents and ancestors a deep 
sense of the history of the Romanian folk tradition 
and art. It is known that the north of Transylvania 
(Maramureș and Bistrița-Năsăud counties) togeth-
er with Bucovina form a separate geographical and 
spiritual unit. An important role in the creation of 
this unit was that of the pilgrimages to the relics 
of Saint John the New in Suceava, who maintained 
and cultivated for centuries the Orthodox godli-
ness and attachment to the people. It is not surpris-
ing that the young Marius Drăgoi, who is linked 
to Moldova, did his seminary studies in Suceava 
and had in his youth Father Cleopa Ilie from the 
monastery of Sihastria as a spiritual confessor, who 
guided his steps on the path of monasticism. While 
an apprentice near the great metropolitan Bartho-
lomew, the young hieromonk Macarie could learn 
what rigor means in those of spirit and culture, as 
well as in those of administration.
I am glad that God has sent a hierarch in the cold 
North of Europe with a warm heart, to warm up 
not only the Romanians scattered in this part of the 
world, but the natives, too.

Metropolitan Serafim

cele nouăzeci și nouă (de oi) în pustie și se duce 
după cea pierdută, până ce o găsește” (Luca 15, 4). 
Una din laturile cele mai importante ale unui 
ierarh în diaspora este aceea a cultiva în sufletul 
credincioșilor dragostea față de Țara lor de origine, 
față de valorile spirituale și culturale ale neamu-
lui. Lucrul acesta se realizează prin conferințe 
care marchează evenimentele importante ale 
istoriei noastre și mai ales prin tabere și pelerina-
je în România. Preasfințitul Macarie își împlinește 
această misiune cu mult zel, convins fiind că, fără 
înrădăcinarea credincioșilor, începând cu cei tineri, 
în Tradițiile neamului, credința lor se ofilește. 
Născut pe Valea Țibleșului, județul Bistrița-Năsăud, 
într-o zonă în care Tradițiile poporului nostru se 
păstrează mai bine decât în alte părți, Vlădica 
Macarie moștenește de la părinții și înaintașii săi 
un simț profund al istoriei neamului, Tradiției și 
Artei vechi românești. Este cunoscut faptul că 
nordul Ardealului (județele Maramureș și Bistrița-
Năsăud) formează împreună cu Bucovina o unitate 
geografică și spirituală aparte. Un rol important 
în crearea acestei unități l-au avut pelerinajele la 
moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, 
care au întreținut și cultivat de-a lungul veacuri-
lor evlavia ortodoxă și atașamentul față de neam. 
Nu este de mirare că tânărul Marius Drăgoi, legat 
sufletește de Moldova, și-a făcut studiile semina-
riale la Suceava și l-a avut în tinerețe ca duhovnic 
pe Părintele Cleopa Ilie de la Mănăstirea Sihăstria, 
care i-a îndreptat pașii pe calea monahismului. 
Ucenicind în preajma marelui mitropolit Bartolo-
meu, tânărul ieromonah Macarie a putut învăța ce 
înseamnă acrivia în cele ale spiritului și culturii, ca 
și în cele ale administrației.
Mă bucur că Dumnezeu a trimis în Nordul rece al 
Europei un ierarh cu inimă caldă care să încălzeas-
că nu numai pe românii împrăștiați în această parte 
a lumii, ci și pe localnici.

Mitropolitul Serafim 
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Cinstiţi slujitori ai Sfintelor Altare, 
Iubiţi fraţi și surori împreună-rugători,
Iată, la „plinirea vremii” (Galateni 4, 4), cum Hris-
tos se naște dintr-o Sfântă Fecioară într-o smeri-
tă iesle a necuvântătoarelor. Dumnezeu-Cuvân-
tul S-a întrupat, făcându-se asemenea nouă, 
afară de păcat, ca astfel, prin asemănare, să ne 
redea demnitatea originară și să ne aducă înapoi, 
la dragostea cea dintâi dintre om și Creatorul 
său. Nu putea fi altul care să ne scape din pova-
ra păcatelor și din tirania celui viclean. Niciun om 

Honourable servants of the Holy Altars, beloved 
brothers and sisters, praying together with us,
Behold, when “the fullness of time came” (Galatians 
4:4), Christ was born of a Holy Virgin in a humble 
manger of wordless creatures. God the Word took 
human form becoming like us in all but sin, so that 
He may, through resemblance, restore our original 
dignity and bring us back to the first love between 
us and our Creator. No other could have saved us 
from the burden of our sins and from the tyranny 
of the evil one. No other man would have been 

Pastorală în anul 2018  
la Nașterea Domnului:  
„Între Betleem și Steaua Polară” 
Pastoral Letter in 2018 for the Nativity of our Lord: 
“Between Bethlehem and the North Star”

† Macarie 
Din mila și purtarea de grijă a Celui Preaînalt Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, Iubiților 
frați preoți și diaconi, ostenitorilor din sfintele mănăstiri și alesului popor al lui Dumnezeu, har, pace, liniște și bucurie 
de la Hristos Cel născut în ieslea Betleemului și în ieslea inimilor noastre, iar din parte-mi părintească și frățească 
îmbrățișare! | By the mercy and providence of the Most High, Bishop of the Romanian Orthodox Diocese of Northern 
Europe, to my beloved fellow priests and deacons, to those striving in the holy monasteries and to the chosen people 
of God, grace, peace and joy from Christ, born in the manger of Bethlehem and in the manger of our hearts, together 
with a fatherly and brotherly embrace!
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nu putea să înalțe omenirea din căderea unde 
a prăvălit-o vrăjmașul mântuirii noastre. Niciun 
om nu putea să se salveze nici măcar pe el însuși 
de tirania păcatului. De aceea, chiar și drepții, 
înainte de venirea lui Hristos, se duceau în „întu-
neric și în umbra morții” (Isaia 9, 1). De aceea, 
omenirea aștepta, într-un suspin, izbăvirea care a  
venit, însă altfel decât se așteptau vechii iudei. 
A venit Însuși Domnul. Nu a venit un alt profet, 
oricât de mare ar fi fost acela, ci a venit El Însuși, 
„Chip de rob luând” (Filipeni 2, 7). A venit, însă, 
smerit, blând, „fără a zdrobi trestia frântă, fără 
a stinge feștila fumegândă” (Isaia 42, 3). Adică 
a venit ca să tămăduiască, să vindece, să lege 
rănile celor căzuți și să reaprindă focul iubirii 
celei dintâi. Această smerire până la capăt se 
arată încă de la Nașterea Sa, care are loc într-o 
peșteră transformată în grajd, în cel mai umil loc 
cu putință, acolo, la marginea cetății, unde erau 
adăpostite animalele.  
Cum răspunde omenirea acestui Eveniment al 
Întrupării Celui Ales? Pe de o parte, Ierusalimul, 
centrul societății vechilor iudei, în frunte cu rege-
le și cărturarii, se tulbură. Din această tulburare 
grozavă va urma una dintre cele mai cumplite 
atrocități din istoria umanității: uciderea prunci-
lor. Acest Ierusalim al puterii era idolatru, chiar 
dacă, în aparență, respecta legea dreaptă a lui 
Moise. Idolatriza puterea, banii, strălucirea. 
Pentru a le păstra pe toate acestea, era în stare, 
așa cum a și făcut, să calce și peste trupurile fira-
ve ale pruncilor spintecați din Betleem. Pe de altă 
parte, oamenii cei mai simpli, păstorii, alături de 
cei trei magi, trei străini de neamul iudeu, s-au 
închinat Pruncului din iesle. Așa cum spun Sfinții 
Părinți, acești magi, la care se adaugă păstorii, 
alcătuiesc și prefigurează Biserica lui Hristos. 
  
Iubiţii mei fraţi și surori 
pentru care S-a întrupat Hristos, 
Aș vrea să ne oprim mai mult asupra acestei 
imagini a Pruncului din iesle, înconjurat de cei trei 
magi și de păstori. Iată, acolo, în acel colț smerit, 
umil, răsare, pentru întâia oară, Soarele dreptății, 
cel care vine, după cum a profețit însăși Maica Sa, 
Fecioara Maria, „ca să-i coboare pe cei puternici 
de pe tronuri, să-i înalțe pe cei smeriți, să-i umple 
de bunătăți pe cei flămânzi și să-i scoată pe cei 

able to raise humanity from the Fall caused by 
the enemy of our salvation. No man would have 
been able to save even himself from the tyranny 
of sin. For that, even the righteous men, before 
the coming of Christ, lived “in darkness and in the 
shadow of death” (Isaiah 9:1). This is why human-
ity was waiting, bewailing, for the redemption that 
came, but not as the old Jews had expected it. 
God Himself came to us. Not another prophet 
came, no matter how great he may have been, but 
He, who “took upon Himself the form of a serv-
ant” (Philippians 2:7). He came, humble and meek, 
without breaking “a bruised reed” or quenching  
“a smoking flax” (Isaiah 42:3). He thus came to 
heal, restore and bind up the wounds of the injured 
and to rekindle the flame of first love. This humble-
ness, preserved to the end, is visible from the very 
moment of His birth, which took place in a cave 
used as a stable, in the humblest of all dwellings, at 
the edge of the city, where animals were sheltered.
How does humanity respond to the event of the 
Incarnation of the chosen One? On the one hand, 
Jerusalem, the centre of the ancient Jewish soci-
ety, with its king and teachers at its centre, is trou-
bled. This terrible disturbance is followed by one 
of the most horrifying atrocities in the history of 
humankind, the killing of innocent infants. This 
Jerusalem of power was idolatrous, even though 
outwardly it respected the lawful ordinances of 
Moses. It idolized power, money and glamour. In 
order to preserve all of these, it was able to, as it 
did, trample over the frail, rent bodies of the Beth-
lehem infants. On the other hand, the simplest of 
all men, the shepherds, along with the wise man, 
three foreigners to the Jewish nation, worshiped 
the Child born in the manger. As the Church Fathers 
say, those magi, together with the shepherds, 
represent and prefigure the Church of Christ. 

My beloved brothers and sisters for whose sake 
Christ became man,
I would like us to ponder a little longer over this 
image of the Child in the manger, surrounded by the 
three wise man and the shepherds. Behold, there, 
in that humble, lowly corner, the Sun of Righteous-
ness dawns for the first time, the One who comes 
–as His very own Mother, the Virgin Mary, foretold  
to “put down the mighty from their seats” and to 



Iisus Hristos Marele Arhiereu, detaliu din registrul iconografic al Paraclisului Centrului Episcopal din Stockholm, iconar Toma-Gabriel 
Chituc | Jesus Christ the Great Hierarch, detail from the iconographic register of the Chapel of the Diocesan Centre in Stockhom, 
iconographer Toma-Gabriel Chituc
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bogați afară, deșerți” (Luca 1, 52-53). Puternice, 
zguduitoare cuvinte! La ce se referă ele, oare? 
Căci vedem, precum psalmistul, că împotrivitorii 
lui Dumnezeu n-au necazuri și tari sunt când lovesc 
ei, că aceștia nu au parte de osteneli omenești și, 
nedreptate grăind de sus, fac ca poporul să se ia 
după ei (cf. Psalmul 72, 4-10). 
Însă Domnul Hristos nu a venit printre noi ca 
un oarecare revoluționar sau reformator care 
înlocuiește o clasă de privilegiați cu o alta. El nu a 
venit pentru a înlocui niște bogați cu alți bogați, 
niște conducători cu alți conducători, niște elite 
cu alte elite. El a venit să ne scoată tocmai din 
cercul nostru strâmt și vicios al nedreptății făcu-
te în numele unei iluzorii dreptăți omenești. El a 
venit să ne cheme să fim cetățeni ai Împărăției 
Sale. El pentru aceasta S-a născut: să ne aducă, 
prin libera noastră voie, în Împărăția Cerurilor. 
Închinându-se Pruncului Sfânt, cei trei magi 
și păstorii au fost scăldați, lăuntric, de raze-
le Soarelui dreptății. Inimile lor, atunci, au fost 
aduse la unison, bătând în același ritm al dragos-
tei dumnezeiești. Aceasta înseamnă a fi în Bise-
rică: a aduce, împreună, închinare Dumnezeului 
adevărat. A ne împărtăși, împreună, de razele 
harului dumnezeiesc. A fi o inimă și un cuget, 
deși suntem diferiţi. A fi în Biserică este și trebu-
ie să fie o experienţă care depășește în inten-
sitate și în profunzime orice altă experienţă 
socială umană. A fi în Biserică înseamnă cea 
mai adâncă experienţă a frăţietăţii, a împreu-
nă-pătimirii, împreună-nădăjduirii și împreu-
nă-iubirii Aceluiași Dumnezeu.  
Cei trei magi și păstorii de la Nașterea Domnului 
nu au mai fost niciodată aceiași după teofania din 
grajdul acela smerit care-L găzduia pe Domnul. 
Așa și cei care se împărtășesc din Potirul Bisericii 
ar trebui să nu mai fie niciodată aceiași. Ei desco-
peră în Biserică unicul loc adevărat din această 
lume, spațiul unde nu mai contează obrazul social, 
ci inima, dispoziția de a sluji, de a împlini cuvân-
tul care ne cheamă ca pe noi înșine, unii pe alții 
și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o 
dăm. Când intrăm în Biserică, ar trebui să renunțăm 
la toate însemnele distinctive pe care le purtăm în 
lume spre a întemeia toate legăturile cu aproapele 
nostru numai în Hristos. 

exalt “them of low degree”, to fill “the hungry with 
good things” and send the rich empty away (Luke 
1, 52:53). What mighty, shattering words! What do 
they refer to? For we see, as the Psalmist says, that 
those who are hostile to God have no troubles and 
are strong when they strike, they have no part in 
human toils and when they speak conceitedly cause 
the people to follow them (Psalm 72:4-10).
Our Lord however did not come amongst us as 
some revolutionary or reformer to replace a class 
of privileged people with another. He did not 
come to replace some rich people with other rich 
people, some rulers with other rules, some elites 
with other elites. He came precisely to set us free 
from the narrow and vicious circle of injustice done 
in the name of some illusionary human justice. He 
came to call us to be citizens of His Kingdom. For 
that He was born, to bring us, through our own free 
will, into the Kingdom of Heaven.
Worshipping the Holy Child, the three wise man 
and the shepherds were engulfed inwardly by 
the rays of the Sun of Righteousness. Their hearts 
were then brought to unity, beating up in the same 
rhythm of divine love. This is what it means to be 
in the Church: to worship together the true God, 
to partake together of the rays of divine grace, 
to be one heart and one mind, even though we 
are different. To be in the Church is and should 
be an experience which surpasses in intensity 
and depth any other social human experience. To 
be in the Church constitutes the deepest experi-
ence of brotherhood, compassion, of hoping and 
loving together the same God.
The three wise men and the shepherds who beheld 
the Lord’s birth were no longer the same people 
after witnessing the theophany of that humble 
manger that sheltered the Lord. Likewise, those 
who partake of the Communion Cup should never 
be the same again. They find in the Church their 
unique place in this world, where the social status 
no longer counts, but one’s heart and the willing-
ness to serve and to fulfil the word which calls us to 
commit ourselves and one another and our whole 
life unto Christ our God. When we enter the Church, 
we should lay aside all our distinctive emblems of 
worldly status in order to establish all our bonds 
with our neighbour in Christ only. 
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Iubiţii mei fii și fiice sufletești, 
Să ne aducem aminte, acum, în fața pomului de 
Crăciun, când stăm împreună cu cei dragi înveliți 
în căldura căminului și a dragostei familiale, de toți 
copilașii care, în lumea aceasta largă, se găsesc în 
suferințe și în privațiuni, de toți copiii care păti-
mesc de pe urma cruzimii, răutății sau indiferenței 
din lume. Acum câteva săptămâni, atrăgeam 
atenția asupra crizei umanitare din Yemen. Zeci 
de mii de copii suferă de foame. Sunt mii de copii 
care mor pentru că nu au ce mânca. Cum este să 
fii părinte și să îți moară copilul de foame?! Exis-
tă multă suferință cumplită, dragii mei. Unul din 
marii scriitori ai lumii, un iubitor al celor „obidiți și 
necăjiți”, Feodor Mihailovici Dostoievski, într-una 
din scrierile sale, povestește despre un copilaș 
care, din cauza sărăciei, de Crăciun, după ce își 
pierde mama bolnavă, rătăcește singurel pe stră-
zile unui mare oraș. El vede, prin vitrine, pomi 
împodobiți cu toată splendoarea pentru sărbă-
toare, vede jucării, mâncare, lume prosperă. Dar 
nimeni nu-l face părtaș bucuriei Nașterii Domnu-
lui. Nimeni nu-l vede suferind, înghețat, înfome-
tat. Până la urmă, copilașul ajunge să fie bătut. 
De frică și durere, se ascunde într-un ungher rece, 
unde se stinge din cauza gerului. Moare și ajunge 
în Rai. Mirat, el nu realizează unde se află, nu-și dă 
seama că a murit. Însă o vede alături pe maica lui, 
fericită, luminoasă, și o mulțime de copii bucuroși: 
„Mamă! Mamă! Ah, ce bine e aici, mamă! (…) Cine 
sunteți voi, băieților? Cine sunteți voi, fetițelor?” 
Și aude de la aceștia: „Suntem la bradul lui Hris-
tos. Hristos are întotdeauna în ziua asta un brad 
pentru copiii mici care nu au bradul lor acolo (în 
această lume ‒ n.n.)”. Și toți acești inocenți sunt 
ca și băiețelul nostru: au murit fie de foame, fie 
de frig, fie la pieptul secat al maicilor lor, fie pe 
străzi, zdrobiți, uitați. „Dar ei toți sunt acum aici 
și toți sunt ca niște îngeri, toți sunt la Hristos și El 
însuși este printre ei, întinde mâinile peste ei și îi 
binecuvântează…”1

Of, iubiții mei, dacă acești copilași care mor din 
cauza răutății oamenilor sunt împreunã cu Hris-
tos, ce se va întâmpla însă cu cei care au parte 
de toate bucuriile, de tot huzurul acestei lumi 
și care, ca în povestea lui Dostoievski, nu îi fac 
părtași pe cei mici și sărmani prosperității lor?  
Cu adevărat, înfricoșător este răspunsul la aceas-

My beloved spiritual sons and daughters,
Let us now, in front of the Christmas tree, where we 
are together with our loved ones, wrapped in the 
warmth of family love, remember all children who 
in this wide world find themselves in suffering and 
restrictions, all children who suffer from cruelty, 
malice and the indifference of the world. A few 
weeks ago, I drew your attention to the humanitar-
ian crisis in Yemen. Tens of thousands of children 
are suffering from hunger. There are thousands of 
children who die of hunger. How does it feel to be a 
parent and have your child dying of hunger? There is 
so much dreadful suffering, my beloved ones. One 
of the world’s great writers, who loved the “poor 
and afflicted”, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, 
describes in one of his works how a child who, after 
losing his sick mother, because of poverty, wanders 
alone on the streets of a great city at Christmas time. 
He sees through the shop windows Christmas trees 
splendidly decorated for the feast, he sees toys, 
food and wealthy people. Yet nobody invites him to 
partake in the joy of Birth of the Lord. Nobody sees 
him suffering, in freezing cold and hungry. Eventu-
ally, he gets beaten. Frightened and in pain, he hides 
in a cold corner, where he freezes to death. He dies 
and he is received in heaven. Surprised, he does 
not realise where he is and he is not aware that he 
has died. But he sees his mother near him, glad and 
luminous, together with a multitude of joyful chil-
dren: “Mummy! Mummy! Oh, how nice it is here, 
mummy! (...) Who are you, boys? Who are you, little 
girls?” And he hears from them, “We are all around 
the Christmas tree of Christ. Christ always has on 
this day a Christmas tree for the children who do 
not have their Christmas tree there [in the world].” 
All those innocent children are like our boy, they 
died either of hunger, or of cold, or at their moth-
er’s dried out breast, or on the streets, crushed and 
forgotten. “But all of them are now here and all of 
them are like angels, they are all with Christ and He 
Himself is amongst them, stretching His hands over 
them and blessing them...”1

Oh, my beloved, if these children who die because 
of the malice of men are together with Christ, what 
will happen to those who enjoy all the comfort and 
all the joys of the world and who, like in Dosto-
evsky’s story, do not invite the little poor ones to 
partake of their abundance? In truth, terrifying is 



Chivotul de pe Sfânta Masă din Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, Suedia,  
realizat de Ovidiu Simionescu | The Tabernacle on the Altar table in the Chapel of the 
Diocesan Centre in Stockholm, made by Ovidiu Simionescu
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tă întrebare, dacă ne gândim la pilda bogatului și a 
săracului Lazăr din Evanghelie!  
Mai este însă o mare nedreptate, strigătoare 
la cer, care se face asupra copilașilor din lumea 
întreagă. O nouă ideologie a stricării firii umane 
vine să schimbe faţa întregii lumi. Și începe 
această schimbare tocmai prin copii. Nu îi ucide 
prin înfometare, ci caută să-i ucidă sufletește. 
Caută să-i pervertească, să-i murdărească, să le 
răpească darul lor cel mai scump, inocenţa! Oh, 
scumpii mei, a perverti astfel un copilaș, un suflet 
neprihănit, înseamnă „urâciunea pustiirii, ce s-a 
zis prin Daniel prorocul, stând în locul cel sfânt” 
(Matei 24, 15). Căci „nu știți, oare, că trupul vostru 
este templu al Duhului Sfânt, Care este în voi”?  
(1 Corinteni 6, 19). Cu atât mai mult copiii, ei sunt 
temple ale Duhului Sfânt, mai mult decât noi, prin 
nevinovăția lor. Or, a le ucide inocența prin aceste 
pervertiri programate înseamnă a pune urâciu-
nea urâciunilor în locul cel sfânt, adică în inima 
și în mintea acestora. Să nu ne amăgim, o lume 
clădită pe astfel de nenorociri este supusă urgiei 
lui Dumnezeu. „Vremea este să lucreze Domnul, că 
oamenii au stricat legea Ta!” (Psalmi 118, 126). 

Preaiubiţii mei, 
Atunci când venim la Sfânta Liturghie, de multe 
ori ni se pare că suntem singuri într-o mulțime. Ni 
se pare că ne aflăm laolaltă mai mult accidental. 
Cu dragoste și durere vă spun, nu putem traversa 
vremurile acestea tulburate, confuze, violente dacă 
vom rămâne așa. Ce ne poate salva în aceste zile? 
Frățietatea întemeiată pe viața în Hristos. Numai 
așa ne vom izbăvi de puținătatea sufletului și de 
viforul ispitelor și al manipulărilor. Numai așa, alcă-
tuind o turmă cât de mică, dar unită, vom asculta 
doar de Păstorul cel Bun, iar nu de cei care se cred 
tari și amăgesc mulțimile spre scopuri profitabile 
doar pentru ei.  
Acestea sunt cu atât mai mult valabile pentru noi, 
românii din diaspora. Iată-ne, risipiți pretutindeni, 
departe de casele noastre părintești, departe de 
meleagurile noastre natale, departe de țară și de 
glie. Dezrădăcinați fiind, continuăm, însă, să purtăm 
în inimile noastre dorul țării, al părinților și al buni-
lor pe care i-am lăsat în urmă, dorul colindelor și al 
bunei miresme a sărbătorilor de odinioară. Suntem 
aici, departe de copilăria și tinereţile noastre, 

the answer to this question, if we think of the para-
ble of Lazarus and the rich man from the Gospels!
There is yet another injustice, which cries to heaven, 
inflicted onto the little children in all the world. A 
new ideology of ruining human nature comes to 
change the face of the entire world. This alteration 
starts precisely with children. They are not killed 
through starvation, but it seeks to kill them spiritu-
ally. It seeks to pervert them, to defile them and 
to take away their most precious gift, their inno-
cence! Oh, my beloved, to seek to pervert in this 
way a little child, an innocent soul, is ‘the abomi-
nation of desolation . . . standing in the holy place’ 
(Matthew 24:15). For ‘do you not know that your 
bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you . . 
.’ ? (1 Corinthians 6:19) How much more the children 
are temples of the Holy Spirit, more so than us, in 
their innocence. To destroy their innocence through 
these programmed perversions means to place the 
abomination of desolation in the holy place, that 
is, in their hearts and minds. Let us not deceive 
ourselves, a world built on such tragedies is subject 
to the wrath of God. ‘It is time for you to act, Lord; 
your law is being broken.’ (Psalm 119:126)

My beloved,
When we attend the Divine Liturgy, it often seems 
that we are alone in a crowd of people. It seems 
that we are together rather accidentally. With love 
and anguish, I tell you, we cannot navigate these 
confused, violent and troubled times if we remain 
thus. What can save us in these days? Brotherly love, 
founded on the life in Christ. Only thus can we save 
ourselves from our weakness in spirit and from the 
assaults of temptations and from manipulations. 
Only thus, gathered into a flock, however small, but 
united, we can listen to the voice of the Good Shep-
herd, and not to those who believe themselves to 
be strong, misleading the crowds towards aims only 
profitable to their gains.
These are even more relevant to us, the Romanians 
of diaspora. Here we are, scattered everywhere, 
far from our childhood homes, away from our 
land and country. Though uprooted, we continue 
to carry in our hearts the nostalgic memory of our 
country, of our parents and grandparents, whom 
we have left behind, a longing for Christmas carols 
and the memories of the well-pleasing fragrance 
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dar putem și trebuie să fim aproape de Pruncul 
Cel Sfânt născut în ieslea Betleemului. Putem și 
trebuie să fim asemenea magilor străini, călăuziţi 
de Steaua cea minunată spre Hristos. Să transfor-
măm înstrăinarea noastră de ţară în înstrăinare 
de lume, iar șederea noastră sub Steaua Polară în 
năzuinţă către Cer și călăuzire către Mântuitorul, 
Cel care astăzi unește Cerul cu Pământul prin Întru-
parea Sa. Iar risipirea să o transformăm în prilej de 
frățietate și de strângere a rândurilor, astfel încât să 
auzim de la Domnul cuvintele: „Nu te teme, turmă 
mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea 
vouă Împărăția” (Luca 12, 32).  
Minunându-ne de pronia lui Dumnezeu și călăuziți 
fiind de Steaua Betleemului, să ne închinăm împre-
ună cu magii și păstorii Pruncului Iisus din iesle și 
Preacuratei Sale Maici, ca apoi, în aceste ținuturi 
nordice, sub Steaua Polară, să îi aducem continuu 
închinare și ofrandă în Betleemul Bisericii, primin-
du-L pe așternutul proaspăt din ieslea inimii noas-
tre. Să punem la suflet cuvintele Maicii Domnului și 
să ne închinăm viețile Pruncului Întâi-Născut, ca cel 
mai de preț dar pe care i-L putem aduce! 
Al Vostru slujitor, frate și prieten, de tot binele 
voitor și fierbinte rugător, 

† Părintele Episcop Macarie 

Dată în Reședința episcopală din Stockholm, Rega-
tul Suediei, la Praznicul Nașterii Domnului, în anul 
mântuirii 2018.  

Notă:

1. F.M. Dostoievski, Jurnal de scriitor. Volumul I, Editura Polirom, Iași, 

1998, p. 188. 

of our feast days, of years gone by. We are here, 
far from our childhood and youth, but we can, 
and we should be close to the Holy Child, the One 
born in the manger of Bethlehem. We can, and 
we ought to be like the foreign wise men, led by 
the wonderful Star to Christ. Let us transfigure 
the separation from our homeland into a separa-
tion from the things of this world, and our dwell-
ing under the North Star into a longing for Heav-
en and a guide towards our Saviour, who today 
unites heaven and earth through His Incarnation. 
Let us transform our scattering into an occasion 
of getting closer together so that we may hear the 
words of the Lord: “Do not be afraid, little flock, 
for your Father has been pleased to give you the 
kingdom.” (Luke 12:32)
Marvelling at the Lord’s providence and led by the 
Star of Bethlehem, let us worship, together with 
the wise men and the shepherds, the infant Jesus 
from the manger, and also venerate His most pure 
Mother so that, in these Nordic lands, under the 
North Star, we may continuously offer Him our 
worship and gifts in the Bethlehem of the Church, 
receiving Him on the freshly laid crib of the manger 
of our heart. Let us take to heart the words of 
the Mother of God and commit our lives to the 
First-Born Child as the most precious gift we can  
offer Him!
With fervent prayer, wishing you every blessing, 
your servant, brother and friend,

† Father Bishop Macarie

Written at the diocesan residence in Stockholm, 
the Kingdom of Sweden, on the Feast of the Lord’s 
Nativity, in the year of our salvation 2018.

Note:

1. F.M. Dostoievski, Jurnal de scriitor. Volume I, Polirom Publishing 

House, Iași, 1998, p. 188. 
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Cinstiţi slujitori ai Sfintelor Altare, 
Iubiţi fraţi şi surori împreună-rugători, 
Marele praznic al Învierii Domnului ne arată că 
„Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel 
Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3, 16). Hristos Se aduce 
pe Sine Însuși (Evrei 7, 27) jertfă fără de prihană 
(Evrei 9, 14), o dată pentru totdeauna (Evrei 7, 27), 
ca să ridice păcatele multora (Evrei 9, 28), adică ale 
noastre, ale celor ce credem în El. Cu ce suntem noi 
datori în fața acestui sacrificiu suprem? O spunem și 

Honourable servants of the Holy Altars, beloved 
brothers and sisters, praying together with us,
The Great Feast of the Lord’s Resurrection shows 
us that “God so loved the world, that he gave his 
Only-Begotten Son, so that whoever believes in 
Him should not perish but have eternal life” (John 
3:16). Christ offers Himself up (Hebrews 7:27) as a 
blameless sacrifice (Hebrews 9:14), once and for 
all (Hebrews 7:27), taking away the sins of many 
(Hebrews 9:28), that is, our sins, those who believe 
in Him. What do we owe to this supreme sacrifice? 

Pastorală în anul 2018 la Învierea 
Domnului: „Cui dăm viața noastră?”
Pastoral Letter in 2018 for our Lord's Resurrection:  
“To Whom Do We Offer Our Life?”

† Macarie 
Din mila și purtarea de grijă a Celui Preaînalt Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, iubiților 
frați preoți, ostenitorilor din sfintele mănăstiri și alesului popor al lui Dumnezeu, har, pace, liniște și bucurie de la 
Hristos Cel Răstignit și Înviat, iar din parte-mi părintească și frățească îmbrățișare cu salutul pascal: Hristos a înviat! 
Through the mercy and providence of the Most High, Bishop of the Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe, 
to my beloved fellow priests, to those striving in the holy monasteries and to the chosen people of God, grace, peace 
and joy from the Crucified and Risen Christ, with a fatherly and brotherly embrace and with the paschal greeting, 
Christ is risen!
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o mărturisim de fiecare dată în Sfânta Liturghie: Pe 
noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hris-
tos Dumnezeu să o dăm. Iată, așadar, cum răspun-
dem Dumnezeului Care dragoste este, Dumnezeului 
Care Și-a dăruit Unicul Fiu pentru a ne câștiga spre 
viață și mântuire. Răspundem tot printr-o jertfă, însă 
una nesângeroasă, printr-o jertfă de obște, căci nu 
suntem implicați doar ca indivizi, ci ca mădulare unul 
altuia. Răspundem prin a ne dărui pe noi înșine, dar 
și unii pe alții, căci nu ne mântuim singuri, ci împreu-
nă cu semenii noștri. Eu mă dăruiesc fratelui pentru 
și întru Hristos, iar Hristos, primind jertfa noastră, ne 
ridică, ne mântuiește și ne acoperă cu mila, dragos-
tea, lumina Sa. Ne împlinește și ne transfigurează,  
ne îndumnezeiește.
Aceasta este chemarea Dumnezeului nostru și 
singura cale mântuitoare: să ne dăruim Mântui-
torului Hristos. În viața de familie, în viața noastră 
socială, acesta trebuie să fie scopul ultim al viețuirii 
noastre: cum să ne apropiem pe noi înșine mai mult 
de Hristos și cum să-i apropiem pe ceilalți de Hris-
tos, fie că sunt părinți, soți, copii, prieteni, colegi. 
Dacă pierdem din vedere acest scop ultim, atunci 
pierdem din vedere esența însăși a vieții. Ne pier-
dem menirea. Dacă întreținem relații doar pentru 
confortul nostru sau doar pentru că sunt inevitabi-
le, atunci noi nu suntem vii înaintea lui Dumnezeu. 
Cum putem face aceasta, anume să ne aducem 
atât pe noi, cât și pe ceilalți lui Hristos? În ceea 
ce ne privește pe noi, lucrurile par mai simple, 
căci avem stăpânire asupra noastră, avem libe-
rul-arbitru. Depinde de noi dacă ne dedicăm  
viața celor duhovnicești, dacă ne dedicăm rugă-
ciunii întru pocăință, dacă ne împărtășim de harul 
care se revarsă la sfintele slujbe din Biserică, dacă 
citim Sfintele Scripturi, dacă cercetăm pe fratele în 
nevoie, plinind poruncile Mântuitorului. Însă cum 
putem face aceasta cu semenul nostru, fără a-i 
forța libertatea, fără a-l sili? Facem aceasta mai cu 
seamă punând la inimă pe semenul nostru, dacă ne 
pasă de mântuirea lui, dacă începem să ne rugăm 
pentru el, dacă ne construim relația cu semenul 
nostru, oricine ar fi el, nu doar pe cele firești ale 
relațiilor umane, ci pe cele duhovnicești, pe cele ce 
țin de viața veșnică, dacă îl vedem pe fratele nostru 
și viața lui ca o miză a veșniciei noastre. Făcând 
aceasta, vom dobândi trezvia în relația cu ceilalți, 
adică o stare de „alertă” permanentă prin care noi 

We say it and confess it every time in the Divine 
Liturgy, “let us commit ourselves and one another 
and our whole life unto Christ our God.” This is how 
we answer God, Who is love, the God Who gave His 
only Son to gain us for life and salvation. We respond 
by also offering a sacrifice, but one without shed-
ding of blood, a collective sacrifice, as we are not 
involved as individuals only, but as members for one 
another. We answer by offering ourselves, as well 
as one another, because we cannot be saved alone, 
but together with our fellow human beings. I offer 
myself to my brother for and in Christ, and Christ, 
receiving our sacrifice, raises, saves and embraces 
us with mercy, love and light. He fulfils and transfig-
ures us, He makes us God-like.
This is the call of our God and the only saving way, 
offering ourselves to Christ the Savior. In our family 
life, in our social life, this ought to be the ultimate 
goal of our existence, how to draw ourselves closer 
to Christ and how to bring others closer to Christ, be 
they parents, spouses, children, friends or colleagues. 
If we do not bear in mind this ultimate goal, then we 
lose sight of the very essence of life. We lose sight 
of our purpose. If we entertain relationships for our 
comfort only or just because they are inevitable, then 
we are not alive before God.
How can we do that, namely, bringing ourselves 
and others to Christ? As far as we are concerned, 
things seem simpler, for we have control over our 
own selves, we possess a free will. It is up to us to 
dedicate ourselves to a spiritual life, to prayer with 
repentance, to partake of the grace that comes 
through the holy liturgy of the Church, to read the 
Holy Scriptures, to visit our brother in need and to 
fulfil our Saviour’s commandments. But how can we 
do this with our fellow neighbour, without imposing 
on their freedom, without coercing them? We do 
this especially by taking our fellow neighbour to our 
heart, if we care for his salvation, if we begin to pray 
for him, if we build our relationship with our neigh-
bour, whoever he or she may be, not only on the 
things which naturally belong to human relation-
ships, but rather on the spiritual ones, those pertain-
ing to the eternal life, if we see our brother or sister 
and his or her life as a stake of our eternity. By doing 
so, we will gain awareness in our relationship with 
others, that is, a state of permanent “alert” through 
which we could be available any time to our fellow 



Iisus Hristos Marele Arhiereu, detaliu din registrul iconografic al Paraclisului Centrului Episcopal din Stockholm, iconari: Ioan Popa, Toma-Gabriel 
Chituc și Mihai Coman | Jesus Christ the Great Hierarch, detail from the iconographic register of the Chapel of the Diocesan Centre in Stockholm. 
Iconographers: Ioan Popa, Toma-Gabriel Chituc and Mihai Coman
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vom putea fi disponibili oricând semenului spre 
mântuire. Fără a-l asalta cu teorii inutile sau sfaturi 
care nu sunt solicitate, noi vom fi acolo, la nevoie. 
Astfel, Dumnezeu lucrează, prin noi, pentru viața și 
mântuirea fratelui. Lucrează atât în viața noastră, 
cât și în viața semenilor noștri. 

Iubiţi fraţi și surori 
pentru care S-a jertfit Hristos,
Dacă noi nu ne dăm pe noi înșine și unii pe alții, 
integral, Mântuitorului Hristos, atunci ne vom 
sacrifica unii pe alții pentru idolii acestor vremuri. 
Nu există o a treia cale pentru creștini! Fie suntem 
cu și întru Hristos, fie suntem cu mamona, cu 
„stăpânitorul acestei lumi”, care „nu are nimic” 
întru Hristos (Ioan 14, 30). În vechime, profeții 
poporului ales plângeau cu plâns amar reaua 
decădere în idolatrie a iudeilor, care ajungea 
până la sacrificii umane! „Au jertfit lui Baal-Peor 
și au mâncat jertfele morților... s-au amestecat 
cu neamurile și au deprins lucrurile lor. Au slujit 
idolilor lor și s-au smintit. Şi-au jertfit pe fiii lor și 
pe fetele lor idolilor. Au vărsat sânge nevinovat, 
sângele fiilor lor și al fetelor lor, pe care i-au jert-
fit idolilor din Canaan și s-a spurcat pământul de 
sânge” (Psalmi 105, 28, 35-38). 
Astăzi, nu mai jertfim lui Baal junghiindu-ne 
propriii copii, ci îi pierdem sufletește și îi sacri-
ficăm noilor idoli ai societății postmoderne 
de consum! Îi lăsăm să ardă în focul patimilor 
aprinse de senzualitatea deșănțată a acestui 
veac! Îi lăsăm pradă ideologiilor de tot felul, 
care îi duc în robia cea mai cumplită a minții, 
care nu mai poate distinge ce e normal de ce e 
anormal, naturalul de împotriva firii, bărbatul 
de femeie, viața de moarte!
Cum de ajungem aici? Pentru că pe noi înșine nu 
ne aducem înaintea lui Hristos. Și dacă pe noi nu ne 
dăruim Lui, atunci cu atât mai puțin putem aduce 
pe alții, fie ei și din propria noastră familie. Sacri-
ficăm propriii copii, propria soție sau propriul soț 
lui Baal-Peor, pentru că noi înșine căutăm altceva 
în viața noastră. Vrem bunăstare, confort mate-
rial, apreciere și recunoaștere în această lume, 
mai mult decât vrem împlinire duhovnicească și 
răspuns bine primit al rugăciunilor de pocăință. 
Ne conformăm mai mult cerințelor pe care aceas-
tă lume le are de la noi, decât cerințelor pe care 

neighbour in view of his or her salvation. Without 
overwhelming him or her with unnecessary theories 
or uninvited advice, we will be there if needed. Thus, 
God works through us for the life and salvation of 
our brother or sister. He works both in our lives and 
in the lives of our fellow neighbours. 

Dear brothers and sisters 
for whom Christ has sacrificed Himself, 
If we do not entrust ourselves and one another 
fully to Christ the Saviour, then we will sacrifice one 
another for the idols of this world. There is not a 
third alternative for Christians! We are either with 
and in Christ, or we are with Mammon, the “ruler of 
this world”, who “has nothing” in Christ (John 14:30). 
In ancient times, the prophets of the chosen people 
wept with bitter tears over the fall of the Jews into 
idolatry, which even claimed human sacrifices! 
“They attached themselves to the Baal of Peor, and 
ate sacrifices offered to the dead..., they mingled 
with the nations and learned to do as they did. They 
served their idols, which became a snare to them. 
They sacrificed their sons and their daughters to the 
demons; they poured out innocent blood, the blood 
of their sons and daughters, whom they sacrificed to 
the idols of Canaan; and the land was polluted with 
blood.” (Psalm 106:28, 35-38).
Today, we no longer offer a sacrifice to Baal by 
slaughtering our own children, but we lose them 
spiritually and sacrifice them to the new idols of 
the postmodern society of consumption! We let 
them burn in the fire of passions, stirred up by the 
debauched sensuality of this age! We abandon 
them to ideologies of all kinds, which lead them 
to the most terrible slavery of the mind, which can 
no longer distinguish between normal and abnor-
mal, between natural and what is against nature, 
between man and woman, between life and death!
How did we get here? Because we do not present 
ourselves before Christ. If we do not offer ourselves 
to Him, how are we then to bring others to Him, 
be they even our own family? We sacrifice our 
own children, our wife or our husband to Baal-
Peor because we ourselves are looking for some-
thing else in our lives. We want wealth, material 
comfort, appreciation and recognition in this world 
more than spiritual fulfilment and a good answer to 
the prayer of repentance. We conform more to the 
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Hristos le așteaptă de la noi. Să facem acest 
exercițiu: să ne cercetăm și să vedem cât efort, cât 
timp, cât cuvânt, câtă rațiune, câtă energie, câtă 
faptă cheltuim pentru a ne face plăcuți, acceptați, 
răsplătiți în această lume și pentru scopuri-
le lumești, și cât efort, câtă cercetare de sine, 
câtă dedicare întru rugăciune și pocăință facem 
pentru a fi bineplăcuți lui Dumnezeu, pentru a 
ne simți realmente mădulare vii ale Bisericii? 

Iubiţii mei fii și fiice sufeletești,
Sunt convins că cei mai mulți dintre dumnea-
voastră nu duc și nu caută o viață materială de 
lux. Majoritatea munciți aprig și cu multă sudoa-
re pentru a avea o viață cât de cât decentă după 
standardele lumii de astăzi. Însă tocmai aici este 
problema: că standardele acestei lumi nu mai 
sunt firești. Nu mai sunt conforme naturii noastre. 
Este nefiresc să fii nevoit să muncești zi-lumină și 
să nu mai vezi chipul copilașilor tăi decât seara, 
când ești mult prea ostenit să le mai dăruiești un 
zâmbet, o mână caldă, o inimă primitoare. Este 
nefiresc să nu ai timp pentru soția ta sau pentru 
soțul tău și toată relația în familie să se rezume la 
cele de strictă necesitate. Este nefiresc să nu poți 
sta în tihnă cu prietenii tăi cu care să discuți nu 
despre facturi sau despre ultimul model de tele-
fon mobil sau de tabletă, ci despre viața veșnică, 
despre suflet, despre prietenie! Din nefericire, 
în lumea în care trăim sunt călcate în picioare și 
sacrificate familia, prietenia, orice năzuință către 
înalt a sufletului omenesc! Primim, în schimb, 
surogate și droguri, adică plăceri deșarte, prin 
consum, și adicții care au rolul de a acționa ca 
anestezice care să acopere durerile inimii. Aces-
ta este „contractul” pe care ni-l propune această 
lume: dă-mi sufletul tău și al celorlalți din casa ta, 
și-ți voi da în schimb senzații tari care să te facă să 
uiți de adevărata ta menire, care să-ți amuțească 
glasul conștiinței și zvâcnetul inimii tale. Vedem 
limpede că această așezare împotriva firii începe 
să se transfere și în cele care până acum păreau 
de la sine înțelese: deosebirea dintre femeie și 
bărbat, definiția și sensul căsătoriei, al familiei. 
Cele două aspecte se împletesc și se presupun: pe 
de o parte, robia în societatea de consum, iar pe 
de alta, desființarea totală a persoanei în ideolo-
giile postmoderne. 

demands of this world than to what Christ expects of 
us. Let us do this exercise: let us examine ourselves 
and see how much effort, time, words, thought, ener-
gy and action we spend in order to make ourselves 
liked, accepted, rewarded in this world for worldly 
purposes, and how much effort and self-examining, 
dedication to prayer and repentance we do to be 
well-pleasing to God, to genuinely feel that we are 
living members of the Church.

My beloved spiritual sons and daughters, 
I’m convinced that most of you do not enjoy or 
seek a luxurious material life. Most of you work 
very hard in order to secure a life as decent as 
possible according to the standards of today’s 
world. But exactly here is the problem, the stand-
ards of this world are no longer normal. They no 
longer conform to our nature. It is not normal to 
have to work all day long and see your children’s 
face only in the evening, when you are too tired to 
offer them a smile, a warm embrace, a welcoming 
heart. It is not normal to have no time for your wife 
or your husband and all your family relationships to 
be limited to things of strict necessity. It is unnatu-
ral to be unable to sit leisurely with your friends 
to discuss, not bills or the latest mobile phone or 
tablet, but instead about eternal life, one’s soul and 
about friendship! Unfortunately, in the world we 
live, family, friendship and any lofty aspiration of 
the human soul are trampled down and sacrificed! 
We instead receive and consume surrogates and 
drugs, that is vain pleasures, and addictions, which 
act as anaesthetics to overcome the sorrows of the 
heart. This is the “contract” this world proposes 
to us: give me your soul and that of the others 
in your household, and I will give you, in return, 
strong sensations to make you forget your true 
vocation, to silence the voice of your conscience 
and the tremor of your heart. We clearly see that 
this stance against the nature of human existence 
begins to be transferred to things that until now 
seemed to be self-evident: the distinction between 
woman and man, the definition and meaning of 
marriage and family. The two aspects are interwo-
ven and rely on each other. On the one hand, there 
is the slavery of the consumer society and on the 
other, the total destruction of the person in post-
modern ideologies.



Ladă de zestre tradițională la Centrul Episcopal din Stockholm, adusă de Părintele Episcop Macarie de la casa sa părintească din 
Transilvania | The traditional dowry box at the Diocesan Centre in Stockholm, brought by His Grace Bishop Macarie from his parents' 
home in Transilvania
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Iubiţi creștini,
Cum putem ieși din această nouă, cumplită și ulti-
mă robie? Făcând tot ce ține de noi pentru a nu 
încheia acest „contract” cu lumea. Conștientizând 
că sufletul nostru și al celor de lângă noi a fost 
răscumpărat cu scump sângele Mântuitorului Hris-
tos (1 Petru 1, 18-19). De ce să aruncăm mamo-
nei sufletul nostru, pentru care Dumnezeu Și-a 
dăruit spre jertfă Unicul Său Fiu? De ce să jertfim 
lui Baal-Peor sufletele copiilor, soților, prietenilor 
noștri pentru care Hristos S-a răstignit și a învi-
at? Să nu așteptăm de la lume vreo schimbare în 
bine, ci dimpotrivă. Creștinul în lumea de astăzi se 
aseamănă cu un pește care se află într-un râu polu-
at. Ceilalți pești nu-și dau seama că râul e poluat, 
unii chiar se adaptează căpătând malformații, însă 
creștinul, dacă e conștient, își dă seama că e într-o  
apă otrăvită, toxică. Și, cu toate că își dă seama, nu 
se poate feri, nu poate schimba râul. Este și el îmbi-
bat de apa toxică. 
Așa și noi, din cauza presiunilor din jurul nostru, din 
cauza exigențelor și așteptărilor pe care lumea le 
are de la noi și care intră în conflict direct cu vocația 
noastră de creștini, suntem îmbibați de secularism. 
Creștinul este prins la mijloc aici. Pe de o parte, 
trebuie să se miște în acest ritm al lumii dacă vrea să 
rămână în societate, cu un statut respectabil, dacă 
vrea să-și întrețină familia. Pe de alta, dacă se mișcă 
întru totul în ritmul acestei lumi, își pierde inima, 
sufletul. Revenind la metaforă, este limpede că nu 
putem sări din râu pentru a-l schimba. Este nevoie 
să învățăm să înotăm împotriva curentului. Pentru 
că, pe măsură ce râul avansează, devine tot mai 
toxic, până la cascadă, până la prăbușirea finală. Noi 
trebuie să înotăm în direcția opusă, să nu ne ducem 
după lume. Această stare este o cumplită robie, însă 
știm că Dumnezeu credincios este celor care-L roagă 
cu stăruință să fie eliberați, după cuvântul Psalmis-
tului: „Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci 
pâraiele spre miazăzi” (Psalmi 125, 4).

Preaiubiţii mei,
Trăim vremuri de restriște pentru creștini. Exis-
tă o prigoană, deocamdată în forme atenuate, 
uneori mascate, vizibile mai mult în viața socială. 
Suntem marginalizați, defăimați, stigmatizați, urâți 
pentru mărturia pe care o dăm în lume, pentru 
familie, viață, patrie. Suntem urâți pentru Hristosul  

Beloved fellow Christians, 
How can we get out of this new, terrible and ultimate 
slavery? By doing everything in our power not to sign 
this “contract” with the world, by being aware that 
our soul and our fellow beings have been redeemed 
with the most precious blood of Christ our Saviour (1 
Peter 1:18-19). Why should we throw to Mammon our 
soul for which God gave His only Son to be sacrificed? 
Why should we sacrifice to Baal-Peor the souls of our 
children, of our spouses and friends for whom Christ 
was crucified and rose from the dead? We should not 
wait for a change in the world for the better, but on 
the contrary. The Christian in today’s world resembles 
a fish in a polluted river. The other fish do not realize 
that the river is polluted, some even adapt by growing 
malformations, but the Christian, if he is conscious, 
realizes that he is in a poisonous, toxic water. Although 
he realizes that, he cannot avoid it, he cannot 
change the river. He is also soaked in toxic water.
So it is with us too, because of the pressures around 
us, of the exigencies and expectations that the world 
has of us and which come into direct conflict with our 
Christian vocation, we are soaked with secularism. 
The Christian is caught here in the middle. On the one 
hand, he has to move in the rhythm of the world if 
he wants to remain in society, to have a respectable 
status, if he or she wants to provide for his family. 
On the other hand, if he or she entirely moves in the 
rhythm of this world, he or she loses his or her heart 
and soul. Going back to the metaphor, it is clear that 
we cannot jump out of the river in order to change 
it. There is a need for us to learn to swim against the 
flow, since, as the river advances, it becomes more 
toxic, up to the cascade, to its final collapse. We have 
to swim in the opposite direction, not to follow the 
world. This state is a terrible slavery, but we know that 
God is faithful to those who pray earnestly to Him to 
be delivered, according to the words of the Psalmist, 
“Turn again our captivity, O Lord, as the streams in 
the south” (Psalm 126:4).

My Beloved, 
We live in times of adversity for Christians. There 
is a persecution with attenuated forms for the 
time being, sometimes masked, but more visible in 
social life. We are marginalized, slandered, stigma-
tized, hated for the testimony we give in the world 
about family, life, the homeland. We are hated for 
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our Christ, whom we refuse to transform into a 
modern idol, in a sham, to justify the non-values   
of “tolerance”, “diversity”, “equality”, these empty 
slogans which hide beneath them hate for God’s 
creation.  
Our only weapon, blessed by God, that we can 
use against this assault of malice is gentleness. 
The gentleness stemmed from the fortitude and 
dignity of the Son of God, who responded to 
Pontius Pilate, the Pharisees and the scribes, to 
Simon-Peter, when he cut Malchus’ right ear in 
the Gethsemane Garden, and then to the one who 
struck Him in the face before the Sanhedrin, the 
gentleness with which He prayed on the Cross. Our 
weapon is the gentleness with which Saint Arch-
deacon and Protomartyr Stephen testified before 
the Sanhedrin and then prayed for his murderers. 
Let us therefore make haste to receive this gift of 
the Holy Spirit, for only so armed can we travel 
through the darkness of this age, which is contrary 
to our God, Who is Love.
With fervent prayer and every blessing, your serv-
ant, brother and friend,

† Father Bishop Macarie

Written at the diocesan residence in Stockholm, 
the Kingdom of Sweden, on the Feast of the Lord’s 
Resurrection, in the year of our salvation 2018.

nostru, pe care refuzăm să-L transformăm într-un  
idol modern, într-un simulacru care să justifice 
non-valorile „toleranței”, „diversității”, „egalității”, 
aceste slogane goale care ascund ură față de 
creația lui Dumnezeu. 
Iar singura noastră armă binecuvântată de Dumne-
zeu pe care o putem folosi în fața acestui asalt al 
răutății este blândețea. Blândețea izvorâtă din 
fermitatea și demnitatea Fiului lui Dumnezeu care 
a răspuns lui Pilat din Pont, fariseilor și cărturari-
lor, lui Simon-Petru când a tăiat urechea dreaptă 
lui Malhus în Grădina Ghetsimani, apoi celui care 
L-a lovit în obraz în fața Sinedriului, blândețea cu 
care S-a rugat fiind răstignit pe Cruce. Arma noas-
tră este blândețea cu care Sfântul Arhidiacon și 
Întâiul Mucenic Ștefan a dat mărturie în fața Sine-
driului și s-a rugat, apoi, pentru ucigașii săi. Să ne 
grăbim, așadar, să dobândim acest dar al Duhului 
Sfânt, căci doar astfel înarmați vom putea traversa 
întunecimea acestui veac potrivnic Dumnezeului 
nostru care Dragoste este.
Al vostru slujitor, frate și prieten, de tot binele 
voitor şi fierbinte rugător,

† Părintele Episcop Macarie 

Dată în Reședința episcopală din Stockholm, Rega-
tul Suediei, la Praznicul Învierii Domnului, în anul 
mântuirii 2018.



Camera tradițională românească de la Centrul Episcopal din Stockholm, Regatul Suediei | The traditional Romanian chamber in the 
Diocesan Centre in Stockholm, the Kingdom of Sweden



Centenarul 
Marii Uniri 

Centennial of  
the Great Union



31CandelaNordului

A double anniversary occasion in Oslo, Norway, 
whereby the Romanian Orthodox Diocese of North-
ern Europe marked the Centenary of the Union by 
organizing a large and substantial symposium, mark-
ing, at the same time, 10 years of Eucharistic minis-
try in the Scandinavian Peninsula.
Thus, on Tuesday, the 1st of May 2018, the event 
began with the celebration of the Divine Liturgy 
by His Grace Bishop Macarie Drăgoi together with 
a group of priests and deacons. The Credo choir, 
made up of young Romanians from Stockholm and 
Oslo, led by the psaltis Florin Lache, provided the 
music. There followed the Eparchial Assembly of the 
Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe. 
On this occasion, the message transmitted by His 
Beatitude Patriarch Daniel was read and His Grace 
Bishop Macarie delivered a speech on the topic of 
the Centenary of the Great Union.

Episcopia Ortodoxă Română  
a Europei de Nord a celebrat  
Centenarul Marii Uniri la  
un deceniu de slujire euharistică 
pentru românii din țările scandinave
The Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe 
celebrates the Centenary of the Great Union  
on the 10th anniversary of ministry for the  
Romanians in the Scandinavian countries

Moment dublu aniversar la Oslo, Norvegia, unde 
Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord 
a marcat Centenarul Unirii prin organizarea unui 
amplu și substanțial simpozion, marcând, tot-
odată, 10 ani de slujire euharistică în Peninsula  
Scandinavă. 
Astfel, marți, 1 mai 2018, evenimentele au debutat 
cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul 
Părinte Episcop Macarie Drăgoi, înconjurat de un 
sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană 
au fost date de Grupul „Credo” format din tinerii 
români de la Stockholm și Oslo, condus de psaltul 
Florin Lache. A urmat Adunarea Eparhială a Episco-
piei Ortodoxe Române a Europei de Nord. Cu acest 
prilej, s-a dat citire mesajului transmis de Preaferi-
citul Părinte Patriarh Daniel, iar Preasfințitul Părin-
te Episcop Macarie a rostit un cuvânt duhovnicesc 
pe tema Centenarului Marii Uniri. 
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The symposium themed “The Centenary of the 
Great Union. The Place of Romanians in Europe” 
benefited from the presence of prestigious dignitar-
ies, both from home and abroad: Ioan-Aurel Pop, 
President of the Romanian Academy and Rector of 
the Babeș-Bolyai University in Cluj, Adrian-Gabriel 
Davidoiu, the Ambassador of Romania to the King-
dom of Norway, Dr Jon A.P. Gissel, Danish historian, 
and other Reverend Professors of Church History 
from Romania (Iasi, Bucharest and Alba Iulia).
The works were of a high academic standard, point-
ing to many essential historical moments of the 
Great Union event of 1918, and also to its reception 
in Scandinavia. The general atmosphere was posi-
tive and engaging, the distinguished guests noting 
the keen interest of the Romanians and the students 
taking part in the event for the works of the Sympo-
sium. It was also noted the need for the organization 
of events of this type for the Romanians in the dias-
pora, who are more exposed to the risks of losing 
their national and cultural identity. In this context, 
the presence and the work of the Romanian Ortho-
dox Diocese of Northern Europe is providential, 
being the main factor in keeping alive national iden-
tity and consciousness as the participants in the 
event in the capital of Norway also noted.
On Wednesday evening, the 2nd of May 2018, in the 
conference room of the Institute of the Romanian 
Culture in Stockholm, Sweden, the Academician 
Ioan-Aurel Pop gave, in English, for the Scandina-
vian audience, the conference with the topic “The 
Making of Romania (1859-1918)”. The lecture of the 
historian from Cluj presented the essential stages in 
the process of uniting Romanians in a national state 
in 1918. After 1848, the national political unity was 
the main objective of Romanians, who, from as early 
as 17th and 18th centuries, formed a modern nation, 
their immense yearning for union being coupled 
with diplomatic international actions in view of 
obtaining the support of the major state powers.
This event was part of the activities of the Romanian 
Orthodox Diocese of Northern Europe, the Romani-
an Cultural Institute in Stockholm and the Romanian 
Embassy in the Kingdom of Sweden of promoting 
and marking the Centenary of the Great Union.

Simpozionul cu tema: „Centenarul Marii Uniri. 
Locul românilor în Europa” a beneficiat de prezența 
unor cercetători prestigioși, atât din țară, cât și din 
străinătate: acad. Ioan-Aurel Pop, președintele 
Academiei Române și rectorul Universității „Babeș-
Bolyai” din Cluj; Adrian-Gabriel Davidoiu, ambasa-
dorul României în Regatul Norvegiei; istoricul danez 
Dr. Jon A.P. Gissel și alți preoți profesori de isto-
rie bisericească din România (de la Iași, București  
și Alba Iulia). 
Lucrările au avut o înaltă ținută academică, punc-
tând numeroase momente istorice esențiale ale 
evenimentului Marii Uniri din 1918, dar și recep-
tarea acestuia în Scandinavia. Atmosfera gene-
rală a fost pozitivă și angajată, distinșii oaspeți 
remarcând interesul stârnit de Simpozion în 
rândul românilor și studenților participanți la 
manifestare. De asemenea, s-a remarcat necesi-
tatea unor astfel de comemorări în rândul româ-
nilor din diaspora, cu atât mai mult expuși riscuri-
lor de deznaționalizare și deculturalizare. În acest 
context, prezența și lucrarea Episcopiei Ortodo-
xe Române a Europei de Nord sunt providențiale, 
fiind principalul vector de a menține vii iden-
titatea și conștiința naționale, după cum au 
remarcat și participanții la manifestările din  
capitala Norvegiei.  
Miercuri seara, 2 mai 2018, în sala de conferințe de 
la sediul ICR Stockholm, Suedia, acad. Ioan-Aurel 
Pop a susținut în limba engleză, pentru publicul 
scandinav, conferința cu tema: „The Making of 
Romania (1859-1918)” („Cum s-a înfăptuit România 
între 1859 și 1918”). 
Prelegerea istoricului clujean a dezbătut etapele 
esențiale ale procesului unirii românilor într-un stat 
național în anul 1918. Unitatea politică națională a 
fost după 1848 obiectivul fundamental al români-
lor, care formau încă din secolele XVII-XVIII o nați-
une modernă, dorința masivă de unire a acestora 
fiind conjugată cu acțiunile pe plan internațional de 
obținere a sprijinului marilor puteri.
Evenimentul s-a înscris în demersurile Episcopi-
ei Ortodoxe Române a Europei de Nord, ale ICR 
Stockholm și ale Ambasadei României în Regatul 
Suediei de marcare a Centenarului Marii Uniri.
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Președintele Academiei Române
Acad. Ioan-Aurel Pop

At the head of the National Assembly, which decided in 
Alba Iulia the last act of the Great Union of all Romani-
ans on the 1st of December 1918, there were two lead-
ing Romanian hierarchs, Miron Cristea and Iuliu Hossu, 
the latter even presenting before the Assembly the 
Resolution of Unification. In order to understand how 
this came about there is a need for a brief excursus into 
the older history of Romanians.
Before it aquired the meaning of a place of worship 
or that of a building, the term “church” referred to 
community and communion in the name of faith. 
This is also seen quite clearly in the original mean-
ing of the term ecclesia by which an assembly, 
namely the assembly of the people, is identified in 
the ancient Greek language. From the beginning, 
the Christian Church has identified itself with the 
world, with society, with the whole human commu-
nity. Without accepting this truth not much could 
be understood from the older history of Romanians.
History has experienced periods which were desired 

În fruntea Adunării Naționale care a decis la Alba 
Iulia ultimul act al Marii Uniri a tuturor românilor, 
la 1 Decembrie 1918, s-au aflat doi înalți ierarhi 
români, Miron Cristea și Iuliu Hossu, cel din urmă 
prezentând chiar înaintea celor adunați Rezoluția 
de unire. Pentru a putea înțelege cum s-a petrecut 
acest lucru, este nevoie de o scurtă incursiune în 
istoria mai veche a românilor.
Înainte de a însemna și un locaș de cult sau o clădire, 
termenul de „biserică” s-a referit la comunitate și la 
comuniune în numele credinței. Se vede acest fapt 
destul de clar și din sensul inițial al numelui de eccle-
sia, prin care se identifica, în greaca veche, o adunare, 
 și anume, adunarea poporului. Biserica creștină s-a 
identificat de la început cu lumea, cu societatea, cu 
întreaga comunitate umană. Fără acceptarea aces-
tui adevăr, nu se poate înțelege mai nimic din istoria 
mai de demult a românilor din toate timpurile.
Istoria a cunoscut perioade care s-au voit raționale 
sau raționalizante, cu privilegierea rolului funda-

Acad. Ioan-Aurel Pop

President of the Romanian Academy

Biserica în sprijinul Marii Uniri  
a tuturor românilor –  
câteva considerații 
The Church in Support of the Great Union  
of all Romanians: Some Considerations
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to be rational or rationalizing, privileging the funda-
mental role of human beings and the power of their 
mind. Those periods had at their centre ideologies 
called humanist. Humanity however also went through 
epochs of different types, in which the spirit was placed 
above cold reasoning. One such era, difficult to under-
stand by its descendants, was the Middle Ages. The 
European Middle Ages began, grew and unfolded in all 
its power, for about a millennium, under the banner of 
Christianity and the Church.
Eventually, the Middle Ages “having got tired”, the 
Renaissance intellectuals gained the conviction that 
the world was awakening after an insignificant period 
that shadowed the lights of Antiquity, and that their 
role, of those who were reborn or rebuilt, was to 
imitate the Antiquity. Between Antiquity and Renais-
sance, they saw a redundant period, to which they had 
not even tried to give a proper name, calling it “pass-
ing” or “middle”. These late humanists regarded the 
period following the ancient world as an awkward 
decline, worthy of being placed in brackets, when 
compared to the lights of ancient culture and those 
of Renaissance humanism. From here there stem 
the great prejudices related to this European millen-
nium, called “the Dark Ages”. Don’t we often hear, in 
daily life, expressions such as “medieval barbarism”, 
“behaviour like in full Middle Ages”, “medieval dark-
ness”, etc.? Everything starts with Renaissance and 
its successive periods, whose representatives consid-
ered medieval people incapable of higher creations, 
mobs, inferior, dirty or illiterate. The comparison, on 
all those levels, was made to the great creations of the 
ancients, considered true markers and models, worthy 
to be continued and imitated. Relatively late, starting 
with the era of early Romanticism (late 18th century), 
experts discovered the true face of the Middle Ages, 
proving the genius of the great creators of that time. 
It has been demonstrated that the medievals creat-
ed other types of works than the ancient ones not 
because they were uneducated or incapable of imita-
tion, but because they had other sensibilities, tastes 
and ideals. The architecture of the Byzantine, Roman-
esque or Gothic churches is different from the archi-
tecture of the ancient temples, theorized by Vitruvius, 
as there were other needs, demands, sensibilities. The 
sculptural details of animals, many of them fantastic, 
as well as fresco painting or the Eastern icon on wood 
are not inferior in any way to ancient art, but are some-

mental al omului și a puterii minții sale. Aceste 
perioade au avut în centrul lor ideologii numite 
umaniste. Dar omenirea a trecut și prin epoci cu 
profiluri de alt tip, în care spiritul era plasat deasu-
pra rațiunii reci. O astfel de epocă greu de înțeles 
de către urmași a fost Evul Mediu. Evul Mediu euro-
pean a început, a crescut și s-a desfășurat în toată 
amploarea sa, pe o durată de circa un mileniu, sub 
semnul creștinismului și al Bisericii. 
Abia intelectualii Renașterii (după ce Evul Mediu 
„obosise”) au dobândit convingerea că lumea 
se trezea după o perioadă nesemnificativă, care 
umbrise luminile Antichității, și că rolul lor, al celor 
renăscuți ori retreziți, era să imite Antichitatea. 
Între Antichitate și Renaștere ei vedeau o paran-
teză nedorită, căreia nici nu s-au străduit să-i dea 
un nume propriu-zis, spunându-i „de trecere”, „de 
mijloc”. Acești umaniști târzii considerau perioada 
de după lumea antică o penibilă decădere, demnă 
de pus între paranteze, în raport cu luminile cultu-
rii antice și cu cele ale umanismului renascentist. 
De aici provin și marile prejudecăți legate de acest 
mileniu european, numit „ev întunecat”. De câte 
ori nu se aud, în viața cotidiană, expresii de genul 
„barbaria medievală”, „comportament ca în plin 
Ev Mediu”, „întunecime medievală” etc.? Totul 
pornește de la Renaștere și de la unele perioade 
succesive, ai căror reprezentanți îi considerau pe 
oamenii medievali incapabili de creații superioa-
re, gregari, inferiori, murdari sau inculți. Raporta-
rea – în toate aceste catalogări – se făcea la marile 
creații ale anticilor, considerate adevărate repere 
și modele, demne de continuat și de imitat. Relativ 
târziu, începând cu epoca romantismului timpuriu 
(finele secolului al XVIII-lea), specialiștii au desco-
perit adevărata față a Evului Mediu, dovedind 
geniul marilor creatori de-atunci. S-a demonstrat 
că medievalii au creat alte tipuri de opere decât 
cele antice nu fiindcă erau inculți ori incapabili 
de imitare, ci fiindcă aveau alte sensibilități, alte 
gusturi, alte idealuri. Arhitectura bisericilor bizanti-
ne, romanice sau gotice este diferită de arhitectura 
templelor antice – teoretizată de Vitruvius – deoa-
rece erau altele nevoile, altele exigențele, altele 
sensibilitățile. Detaliile sculpturale cu animale, 
multe dintre ele fantastice, ca și pictura de frescă 
sau icoana răsăriteană pe lemn nu sunt cu nimic 
inferioare artei antice, ci sunt altceva, reflectând o 
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thing else, reflecting another world different from that 
of Antiquity. Moreover, the Middle Ages is full of new 
things, of remarkable inventions, of surprising progress 
as compared to what the ancient world had produced: 
universities, scholasticism, rhythm-based music, 
the harness, the horseshoe, the staircase, the Trou-
vère poetry, the higher prerogatives of subjects, etc.
In the medieval millennium predominated ideas of 
faith, hierarchy, submission, authority, communion and 
privilege, very different from those of the modern era, 
based on freedom, equality, democracy, revolution and 
competition. The world at that time had completely 
different  landmarks, far from the ideals of human rights 
and the force of the individual, liberalism and individual-
ism. Medieval people had a clear group conscience, of 
community, and their life was not based on individual 
rights, but on living together, and that was ruled by privi-
leges. Even the term law, in the sense of Roman law, is 
anachronistic for medieval society. At that time, people 
did not need laws, but customs, traditions, behaviour, 
sometimes recorded as privileges. That world was one of 
autocracy, local communities and senior authority. Each 
community was guided, organized and judged accord-
ing to its own principles of rights, which were, as a rule, 
customary, although many had their roots in the Roman 
law, combined with the gentilic-tribal traditions of 
migrants. In the Middle Ages, the kings (princes) were just 
first among equals, considered sovereigns or supreme 
seniors. In the Middle Ages there is neither absolute 
leadership nor absolute centralized power. The abso-
lute was the exclusive domain of God, who was consid-
ered to be the true “architect”of “all things seen and 
unseen.” The relationships between people were based 
on reciprocal inequivalent obligations through which a 
weaker free individual placed himself under the protec-
tion of a stronger free individual. The world had its own 
firm architecture and nothing could have been thought 
outside faith and the Church. The medieval person had 
a strong attachment to faith and the Church, which was 
considered the true essence of the true world, inherit-
ed by all authentic faithful, passing through the earthly 
sojourn of “shadow and dream”. The medieval artists did 
not feel the need to immortalize their names as the only 
artist with the supreme role of craftsman of the whole 
world was God and He alone deserved to be praised. 
In this context, the Church of the medieval Romani-
ans also acted as coagulant in the society, preserving 
small communities and the larger community, that of 

altă lume, diferită de aceea a anticilor. Mai mult, 
Evul Mediu este plin de noutăți, de invenții remar-
cabile, de progrese surprinzătoare față de ceea ce 
a produs lumea antică: universitățile, scolastica, 
muzica bazată pe ritm, hamul, potcoava, scărița, 
poezia truverilor, prerogativele mai mari ale 
supușilor etc. 
În mileniul medieval au predominat ideile de 
credință, ierarhie, supunere, autoritate, comu-
niune și privilegiu, foarte diferite de cele ale 
epocii moderne, bazate pe libertate, egalitate, 
democrație, revoluție, concurență și competiție. 
Lumea de-atunci avea cu totul alte repere, depăr-
tate de idealurile drepturilor omului și de forța 
individului, de liberalism și de individualism. Oame-
nii medievali aveau o clară conștiință de grup, de 
comunitate, iar viața lor nu se baza pe drepturi 
individuale, ci pe traiul în grup, statuat prin privi-
legii. Chiar termenul de „lege”, în sensul dreptului 
roman, este anacronic pentru societatea medi-
evală. Atunci, oamenii nu au nevoie de legi, ci de 
cutume, de datini, de obiceiuri, consemnate uneori 
în privilegii. Lumea aceea era una a autarhiilor, a 
comunităților locale și a autorității seniorului. 
Fiecare comunitate se ghida, se organiza și se jude-
ca după propriile principii de drept, care erau, de 
regulă, cutumiare, deși multe își aveau rădăcinile 
în dreptul roman, combinat cu tradițiile gentilico-
tribale ale migratorilor. În Evul Mediu, regii (prin-
cipii) erau doar primii între egali, fiind considerați 
suzerani sau seniori supremi. În Evul Mediu nu 
exista conducere absolută și nici putere centra-
lizată absolută. Absolutul era apanajul exclusiv al 
lui Dumnezeu, considerat adevăratul „arhitect” al 
„tuturor văzutelor și nevăzutelor”. Relațiile dintre 
oameni se bazau pe obligații reciproce neechiva-
lente, în cadrul cărora un individ liber mai slab se 
punea sub protecția unui individ liber mai puternic. 
Lumea avea arhitectura sa stabilă și nimic nu putea 
fi gândit în afara credinței și a Bisericii. Omul medi-
eval avea un atașament nețărmurit față de credință 
și față de Biserică, socotite adevărata esență a 
lumii celei adevărate, moștenite de toți credincioșii 
autentici, trecuți prin popasul pământean format 
din „umbră și vis”. Artiștii medievali nu simțeau 
nevoia să-și imortalizeze numele, pentru că singu-
rul artist cu rolul suprem de artizan al întregii firi era 
Dumnezeu și numai El se cuvenea să fie preamărit. 
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the Romanian people. One single example is telling. On 
the 14th of November 1234, in Perugia, Pope Gregory 
IX addressed ‘king’ Bela (the future King Bela IV), son 
of Andrew II (1205-1235), King of Hungary, as follows:
"As we have found out, in the episcopate of the Cumans, 
there are certain people who are called Romanians and 
who, although by name they consider themselves Chris-
tians, embracing different rites and customs in one faith, 
they do things contrary to this name. For disregarding 
the Roman Church, they receive all divine sacraments 
not from our venerable brother..., the bishop of the 
Cumans, who is the diocesan bishop of that land, but 
from certain false bishops, who belong to the rite of 
the Greeks. And some, both Hungarians and Germans, 
together with other right-believers (orthodoxi) from 
the Kingdom of Hungary, go to them, to live there [with 
them, the Romanians], and thus forming a single people 
with the Romanians mentioned, not paying attention 
to him [the Latin bishop of the Cumans], receive the 
above mentioned mysteries [from the bishops of the 
Greek rite] to the great indignation of the right-believers 
(orthodoxorum) and to the great deviation of the Chris-
tian faith" (Documenta Romaniae Historica, Series D, 
Relations between the Romanian Countries, vol. I [1222-
1456], Bucharest, 1977, pp. 20-21). 
This “episcopate of the Cumans” was, to a large 
extent, in the areas outside the arch of the Carpathian 

În acest context, și Biserica românilor medievali 
a avut rolul de coagulant în societate, de păstra-
re a comunităților mărunte și a comunității celei 
mari, care era poporul român. Un singur exemplu 
este grăitor. La 14 noiembrie 1234, papa Grigore al 
IX-lea, din Perugia, i se adresa „regelui” Bela (viito-
rul rege Bela al IV-lea), fiul lui Andrei al II-lea (1205-
1235), regele Ungariei, astfel: 
„După cum am aflat, în episcopatul cumanilor, sunt 
anumite popoare care se cheamă români și care, 
deși după nume se socotesc creștini, îmbrățișând 
diferite rituri și obiceiuri într-o singură credință, 
săvârșesc fapte ce sunt potrivnice acestui nume. 
Căci, nesocotind Biserica Romană, primesc toate 
tainele bisericești nu de la venerabilul nostru 
frate..., episcopul cumanilor, care e diocezan al 
acelui ținut, ci de la anumiți episcopi falși, care 
țin de ritul grecilor. Iar unii, atât unguri, cât și 
germani, împreună cu alți dreptcredincioși (ortho-
doxi) din Regatul Ungariei, trec la aceștia ca să 
locuiască acolo <cu ei, românii> și astfel, alcătuind 
un singur popor cu pomeniții români, nesocotin-
du-l pe acesta <pe episcopul latin al cumanilor>, 
primesc sus-numitele taine <de la episcopii de rit 
grec>, spre marea indignare a dreptcredincioșilor 
(orthodoxorum) și spre marea abatere a credinței 
creștine” (Documenta Romaniae Historica, seria 
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mountains and it included a very large region, which 
run from the East, on the Olt Valley, passed along 
the curve of the mountains and reached towards the 
centre and the North of the future Moldavia. A corner 
of it also included the Bârsa Country. In other words, 
this episcopate encompassed vast territories of the 
future voivodates of Moldavia and Wallachia, plus the 
South-Eastern angle of Transylvania.
Some important ideas emerge from this text: 1. In 
the episcopate called “of the Cumans” lived, in fact, 
Romanians of Byzantine rite, organized politically 
and religiously; 2. These Romanians were led by their 
Byzantine (“Greek”) bishops and refused to be shep-
herded or directed by the Roman (Catholic) bishop; 3. 
Together with these extra-Carpathian Romanians (and 
those from the Bârsa Country), subjects of the King of 
Hungary, from Transylvania, came over, mingled with 
them and adopted their faith and customs. Facing this 
embarrassing situation, the Pope called for vigorous 
measures. In order not to cause “any danger to the 
souls” and for the Romanians to have no reason “to go 
after schismatic bishops”, due to the lack of celebrating 
the sacraments according to their custom, he orders 
the bishop of the Cumans to install for the Roma-
nians, according  to the rule of the “general council” 
(the Fourth Lateran Council, 1215), “a Catholic bishop 
according to that nation’ [of the Romanians], to be his 
vicar...”. Also, King Bela is ordered to keep the prom-
ise made to the apostolic legate Jacob (elected bishop 
of Preneste) and to compel all the disobedient to the 
Catholic Church to obey this church. That meant that 
Bela had to compel the Romanians mentioned to obey 
the Catholic bishop, to collect the ordinary income 
from them (the ecclesial tithe) for the maintenance of 
the bishop and not to tolerate such “schismatics” in his 
country, as he had promised.
What is the result of all of that? The Catholic Church, 
supported by a powerful kingdom as that of Hungary 
at the time, was carrying out a “missionary” (in fact 
proselytizing) activity among Romanians, who were 
perceived in Rome as “Christians” (Catholics), but they 
continued to manifest themselves, to a large extent, 
as “schismatics”. The action fails because the Romani-
ans submit to their own Byzantine (“Greek”) bishops. 
Surprisingly, besides this, and contrary to the pros-
elytizing action, some Catholics from the Kingdom 
are attracted to the Romanians, without any force or 
constraint, uniting with them under the guidance of 

D. Relații între Țările Române, vol. I [1222-1456], 
București, 1977, pp. 20-21). 
Acest „episcopat al cumanilor” se afla, în cea 
mai mare măsură, în regiunile din afara arcului 
Carpaților și cuprindea o regiune foarte întinsă, 
care mergea de la răsărit de valea Oltului, trecea 
de-a lungul curburii munților și ajungea până spre 
centrul și nordul viitoarei Moldove. Un colț al său 
cuprindea și Țara Bârsei. Cu alte cuvinte, acest 
episcopat cuprindea regiuni întinse din viitoarele 
voievodate Moldova și Valahia, plus unghiul sud-
estic al Transilvaniei.             
Din acest fragment reies câteva idei importan-
te: 1. în episcopatul chemat „al cumanilor” trăiau 
de fapt români de rit bizantin, organizați politic și 
religios; 2. românii aceștia erau conduși de episco-
pii lor bizantini („greci”) și refuzau păstorirea sau 
oblăduirea episcopului roman (catolic); 3. alături 
de acești români extracarpatici (și din Țara Bârsei) 
veneau supuși din Transilvania ai regelui Ungariei, 
se contopeau cu ei și le preluau credința și obice-
iurile. În fața unei astfel de situații stânjenitoare, 
papa a cerut măsuri energice. Ca să nu se iveas-
că „vreo primejdie pentru suflete” și ca să nu aibă 
românii motiv, din lipsa săvârșirii tainelor după 
rânduiala lor, „să se îndrepte spre episcopii schis-
matici”, se dă poruncă episcopului cumanilor să le 
creeze românilor, după regula „conciliului general” 
(al IV-lea de la Lateran, din 1215), „un episcop cato-
lic potrivit acelei națiuni <a românilor>, care să-i 
fie vicar...”. De asemenea, i se poruncește „regelui” 
Bela să-și țină promisiunea făcută legatului apos-
tolic Iacob (episcop ales de Preneste) și să-i sileas-
că pe toți neascultătorii față de Biserica Catolică 
să se supună acestei biserici; ceea ce însemna că 
Bela trebuia să-i oblige pe menționații români să-l 
asculte pe episcopul catolic, să strângă veniturile 
obișnuite de la ei (decima ecleziastică) destinate 
întreținerii episcopului și să nu mai rabde în țara sa 
astfel de „schismatici”, după cum promisese. 
Biserica Catolică – susținută de un puternic regat, 
cum era Ungaria atunci – desfășura o acțiune 
„misionară” (de fapt prozelită) printre români, 
care figurau la Roma drept „creștini” (catolici), 
dar continuau să se manifeste, în mare măsură, 
ca „schismatici”. Acțiunea nu reușește, fiindcă 
românii se supun mai departe propriilor episcopi 
bizantini („greci”). Surprinzător nu doar acest fapt, 
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the Romanian bishops. The foreseen measures are 
the usual ones, the use of the secular (armed) force - a 
euphemistic name for the political and military author-
ity of the state – in order to eradicate the “schism”. A 
subtle initiative however appears here, established at 
the general council of 1215, after the fall of Constantin-
ople in Latin hands (1203-1204), namely, the appoint-
ment of a vicar bishop of Byzantine rite for those Roma-
nians, but subject to Rome (in other words, a kind of a 
united bishop). The general council of 1215 in Lateran 
established that two Christian bishops could not reside 
in the same place, but a Latin prelate and a Byzantine 
hierarch, with the role of vicar, were allowed to coexist.
Out of all of this we see the force of the Eastern Church’s 
strength in the community through the work of several 
bishops. This Church succeeded not only in coagulat-
ing the Romanian population, but also in attracting 
foreigners to the faith of the Eastern Church. Thus, the 
proselytizing action turned itself against its initiators. 
This would not have been possible however without 
a special connection between the Church (hierarchy) 
and the community shepherded by it, a fact which 
shows, in the case of the Romanians, their unwavering 
attachment to the Church, their inability to conceive 
the world without the Church and their opening to the 
Church with all conviction they were capable of. This 
was happening around the year 1200, when ignorant or 
malevolent (some of them even historians) say that we 
had no organization whatsoever, neither states or rules.
The Romanians initially considered the ecclesia (the 
Church) not as a shape (building), but as a background to 
life, the gathering of the faithful. The place of worship, 
in its modesty, the small wooden churches, shows 
precisely that. There was no need for the whole village 
to fit into the church building, but into the soul of the 
Church, of communion with God. In addition, standing 
up humbly before the Lord, so that the prayer may be 
received, was natural for Romanians. The hierarchy, 
as a form of organization and structure of the world, 
ordered our life and that of the Church, and the bish-
op, or vladika, was at the same time a religious and an 
earthly/political leader. The state always protected the 
Church and the Church supported the state, starting 
with the anointing ceremony of the rulers and ending 
with the consent to the idea of   sovereignty (autocra-
cy). Church painting, beyond the aesthetic role, had a 
deeper one, dogmatic and liturgical, depicting the Holy 
Book to the eyes of the faithful. From this point of view, 

ci înregistrarea efectului contrar acțiunii proze-
lite, adică atragerea între români, fără vreo forță 
de constrângere, a unor catolici din regat, care se 
uneau cu românii sub oblăduirea episcopilor româ-
nilor. Măsurile preconizate sunt cele obișnuite, 
adică folosirea brațului secular (armat) – nume 
eufemistic pentru autoritatea politică-militară a 
statului – în vederea eradicării „schismei”. Numai 
că apare aici și o inițiativă mai subtilă, stabilită la 
conciliul general din 1215, după căderea Constanti-
nopolului în mâini latine (1203-1204): numirea unui 
episcop vicar de rit bizantin pentru acei români, dar 
supus Romei (un fel episcop unit, cu alte cuvinte). 
Conciliul general din 1215 (de la Lateran) stabilise 
că nu pot rezida în același loc doi episcopi creștini, 
dar un prelat latin și un ierarh bizantin cu rol de 
vicar aveau permisiunea să ființeze.  
Din toate acestea se vede forța în comunitate a 
Bisericii Răsăritene, prin mijlocirea mai multor 
episcopi. Această Biserică reușea nu numai să 
coaguleze masa românească, ci și să atragă străini 
la credința Răsăritului. Astfel, acțiunea prozelită se 
întorcea contra inițiatorilor săi. Or, acest fapt nu ar 
fi fost posibil fără o legătură specială între Biserică 
(ierarhie) și comunitatea păstorită, ceea ce arată, 
în cazul românilor, atașamentul lor nețărmurit față 
de Biserică, imposibilitatea de a concepe lumea 
fără Biserică și venirea lor spre Biserică cu întreaga 
convingere de care erau capabili. Iar lucrul acesta 
se petrecea pe la 1200, când ignoranții sau răuvoi-
torii (unii dintre ei chiar istorici) spun că nu aveam 
nicio organizare, nici state, nici rânduieli.           
Românii au considerat inițial ecclesia (Biserica) nu 
ca pe o formă (clădire), ci ca pe un fond de viață, 
anume adunarea credincioșilor. Locul de închină-
ciune, prin modestia lui – bisericile mici de lemn –, 
arată tocmai acest lucru; nu era nevoie ca tot satul 
să încapă în clădirea bisericii, ci în sufletul Bisericii, 
al comuniunii cu Dumnezeu. În plus, a te înfățișa 
în picioare, cu smerenie, înaintea Domnului, ca 
rugăciunea să fie primită, intra în firea lucrurilor. 
Ierarhia, ca formă de organizare și de ordine a 
lumii, a rânduit viața și Biserica noastră, iar episco-
pul sau vlădica a fost deopotrivă conducător reli-
gios și lumesc/politic. Statul a ocrotit întotdeauna 
Biserica, iar aceasta a susținut statul, începând 
cu ceremonia ungerii domnilor și sfârșind cu legi-
timarea ideii de suveranitate (autocrație). Pictura 
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the Voroneț Monastery was and still is the true Sist-
ine Chapel of the Romanians. Besides, the anonymous 
painters of Voroneț worked during the same period of 
time with Michelangelo and his students.
In Transylvania, the Romanian Church played an 
even more important role, a major social role of 
comforting and supporting, within a foreign state 
that not only fought against “pagans and heretics”, 
but also against “schismatics”, that is Eastern Chris-
tians. In the 16th century, the Hungarian Kingdom of 
Angevin carried out a real campaign, accompanied by 
crusades, against “pagans, heretics and schismatics”, 
all placed together on the same level. The Romanian 
Transylvanian priest was therefore a “doctor” of souls 
and bodies. This Church has thus identified itself with 
ethnicity, with the Romanian people. Besides, at least 
from the 16th century onwards, the term Wallach 
(Romanian) was equivalent to that of (“schismatic”) 
Orthodox and vice-versa, and only the Catholics, and 
some time later also the Protestants, were considered 
“Christians”. Thus, Transylvania, named by some “the 
country of tolerance”, becomes the country of the 
three nations (Hungarians, Saxons and Szeklers) and 
four “religions” (Calvinism, Lutheranism, Unitarianism 
and Catholicism). The Romanians and their Ortho-
dox faith (about two-thirds of the entire population 
of Transylvania) are negligible, second-hand citizens, 
good for work, paying taxes and for the army, “toler-
ated” as long as “the good pleasure of princes and 

bisericească, dincolo de rolul estetic, a avut unul 
mai profund, dogmatic și liturgic, înfățișând înain-
tea ochilor credincioșilor Cartea Sfântă. Din acest 
punct de vedere, Mănăstirea Voroneț a fost și este 
adevărata Capelă Sixtină a românilor. De altmin-
teri, anonimii meșteri zugravi de la Voroneț au 
lucrat concomitent cu Michelangelo și elevii săi.  
În Transilvania, Biserica românească a avut un rol 
și mai important, un rol social major, de alinare 
și sprijin, într-un stat străin, care lupta nu numai 
contra „păgânilor și ereticilor”, dar și contra „schis-
maticilor”, adică a creștinilor răsăriteni. Regatul 
ungar angevin a purtat, în secolul al XVI-lea, o 
adevărată campanie – însoțită și de „cruciade” – 
îndreptată contra „păgânilor, ereticilor și schisma-
ticilor”, așezați cu toții pe același plan. De aceea, 
preotul român ardelean era „medic” de suflete și 
de trupuri. Biserica aceasta s-a identificat astfel 
cu etnia, cu românitatea. De altminteri, cel puțin 
începând cu secolul al XVI-lea, termenul de „valah” 
(român) echivala cu acela de „ortodox” („schisma-
tic”) și invers, iar „creștin” era considerat numai 
catolicul și, ceva mai târziu, și protestantul. Astfel, 
Transilvania – numită de unii „țara toleranței” 
– devine țara celor trei națiuni (ungurii, sașii și 
secuii) și patru „religii” (calvinii, luteranii, unitari-
enii și catolicii). Românii și credința lor ortodoxă 
(cam două treimi din întreaga populație a Transil-
vaniei) sunt puși între paranteze, socotiți locuitori 
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citizens lasted” (usque ad beneplacitum principum 
et regnicolarum). Regulations of this kind are reiter-
ated in the “constitutions” of Transylvania, approved 
in the 17th century and called Approbatae (1653) and 
Compilatae (1669) Constitutiones. Under those unfa-
vorable conditions, it is not surprising that the Roma-
nians were poverty-stricken, uneducated, modest 
and rebellious. Their consolation was the Church and 
its ministers. The comfort provided by the priest, by 
icons and their force of representation and image, 
candle lighting, the commemorations of the dead, 
the religious fasting periods and feast days, seen by 
some foreigners as “superstitions” (especially during 
the Protestant Reformation era), the village school, 
animated by the priest-teacher, who became the 
“apostle of the nation”, the work in the fields, from 
“the starting of the ploughs” through to harvest, all of 
that constituted the true universe of the Romanians. 
The wholeness of the people and of the community, 
from birth and childhood to old age, was observed 
and protected by the Church. Under the conditions 
of strict rules, where only those granted by written 
privileges on the king’s behalf could own land and only 
the Catholics could be part of the nobility, the Roma-
nians (customary owners and Orthodox Christians) 
remained without a recognized social and political 
status. Starting with the second half of the 14th centu-
ry therefore, in Transylvania, the Romanians were no 
longer an intrinsic part of the state as they were no 
longer admitted to the country’s collegiate leadership. 
Their only rulers left, both spiritual and secular, were 
the priests and the monastics. The Church, therefore, 
was leading the Romanians in all the great moments 
of their struggle for national emancipation and the 
construction of the Romanian national state, from 
Supplex Libellus Valachorum (18th century), through 
to 1848-1849, and the Memorandum (1892-1894), 
arriving at the Great National Assembly in Alba Iulia, 
on the 1st of December 1918. Thinking now of the 
Romanian unity throughout time, we cannot explain 
it without the contribution of faith and the Church. In 
conclusion, therefore, on the occasion of a hundred 
years passed since the Great Union, the celebration 
of the Centenary, it is appropriate to pay homage to 
the Church, that is, to our world, the universe of our 
faith, the militant martyrs and confessors. Our Church 
stands at the foundation of the Romanian people, of 
their nation and of the national state called Romania.

de mâna a doua, buni de muncă, de plătit dări și 
de făcut armată, „răbdați” atât timp „cât avea să 
dureze bunul plac al principilor și al cetățenilor” 
(usque ad beneplacitum principum et regnicola-
rum). Prevederile de acest fel sunt reiterate în 
„constituțiile” Transilvaniei, aprobate în secolul al 
XVII-lea și numite Approbatae (1653) și Compilatae 
(1669) Constitutiones. În aceste vitrege condiții, 
nu este de mirare că românii au rămas săraci lipiți 
pământului, neinstruiți, modești și răzvrătiți. Alina-
rea erau Biserica și slujitorii ei. Mângâierea preo-
tului, icoana, prin forța reprezentării și a imagi-
nii, lumânările, pomenile, pomenirile morților, 
posturile și sărbătorile – văzute de unii străini ca 
„eresuri” (mai ales în epoca Reformei protestan-
te) –, școala satului, animată de preotul învățător, 
devenit „apostol al neamului”, munca, de la „porni-
rea plugurilor” până la strânsul roadelor, făureau 
toate un adevărat univers pentru români. Sănăta-
tea omului și a comunității, de la naștere și copi-
lărie până la bătrânețe, era vegheată și ocrotită 
prin Biserică. În condițiile stabilirii de reguli severe, 
în urma cărora numai cei dăruiți de rege cu privi-
legii scrise puteau să fie proprietari de pămân-
turi și numai catolicii puteau să fie nobili, românii 
(stăpânitori cutumiari și ortodocși) au rămas fără 
elită social-politică recunoscută. Prin urmare, din 
a doua jumătate a secolului al XIV-lea, românii nu 
au mai fost în Transilvania parte alcătuitoare de 
stat (nu au mai fost admiși la conducerea colegia-
lă a țării). Singurii lor conducători, spirituali și laici 
deopotrivă, au rămas preoții și călugării. De aceea, 
Biserica a fost în fruntea românilor în toate marile 
momente ale luptei de emancipare națională și ale 
construirii statului național român, de la Supplex 
Libellus Valachorum (secolul al XVIII-lea), trecând 
prin 1848-1849 și prin Memorandum (1892-1894) 
și ajungând până la Marea Adunare Națională de 
la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918. Gândindu-ne 
acum la unitatea românească de-a lungul timpu-
lui, nu ne-o putem explica fără aportul credinței și 
al Bisericii. De aceea, la o sută de ani trecuți de la 
Marea Unire sau la sărbătoarea Centenarului, se 
cuvine să aducem un prinos Bisericii, adică lumii 
noastre, universului credinței noastre, martirilor 
luptători și mărturisitori. Biserica noastră stă la 
temelia poporului român, a națiunii și a statului  
național numit România.
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The present study embodies a monographic recovery 
of a pastoral and missionary standard which, although 
recent, proves to be an intelligent and fruitful formula 
for adapting the mission of the Church to “the times”, 
and to new spaces. This is the Romanian Orthodox 
Diocese of Northern Europe, created in 2008 for the 
spiritual needs of Romanians settled in Scandina-
via. Although with difficulties inherent to the begin-
ning, its presence soon became a testimony about 
the beauty of Romanian Orthodoxy and spirituality, 
and also a reinforcement of conscience and national 
identity for Romanians settled in the Northern parts 
of Europe. The simple enumeration of the pastoral 
and missionary, cultural, social and philanthropic 
achievements of the Diocese bears out the mission-
ary vocation of Bishop Macarie Dragoi and his priests 
in a multi-denominational and multicultural area.
The present text length did not allow the inclusion 

Studiul de față reprezintă o recuperare monogra-
fică a unui model pastoral-misionar care, deși de 
dată recentă, se dovedește a fi o formulă inteli-
gentă și fecundă de adaptare a misiunii Bisericii în 
„vremuri” și în spații noi. Este vorba de Episcopia 
Ortodoxă Română a Europei de Nord, întemeiată 
în 2008 pentru necesitățile spirituale ale românilor 
stabiliți în Scandinavia. Deși cu greutăți inerente 
începutului, prezența acesteia a devenit în scurt 
timp o mărturie despre frumusețea Ortodoxiei și 
a spiritualității românești, dar și un contrafort de 
conștiință și de identitate națională pentru româ-
nii stabiliți în părțile nordice ale Europei. Simpla 
enumerare a realizărilor pastoral-misionare, cultu-
rale și social-filantropice ale Episcopiei confirmă 
vocația misionară a Episcopului Macarie Drăgoi 
și a preoților săi într-un spațiu pluriconfesional  
și multicultural. 
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of all particulars of the activity of all the parishes 
within the diocese, but only the exposition of some 
landmarks and flickers of the mission of the Diocesan 
Center and of the hierarch, as well as of some of the 
pastoral and missionary entities.

1. Precedents of the Romanian mission in Sweden 
and Scandinavia

The Romanian-Swedish political and cultural relations 
began in the middle of the 17th century, by the mission 
of the diplomat Nicolae Milescu-Spătarul in Stock-
holm. The first Romanian Orthodox parish commu-
nities in the Scandinavian lands were established 
almost half a century ago by the eminent professor 
of the History of the Romanian Church, Rev. Prof. Dr. 
Alexandru I. Ciurea, who initiated the first Romanian 
Orthodox parish in Scandinavia in Stockholm, on the 
1st of November 1971, dedicated to “the Holy Great 
Martyr George the Trophy-Bearer”. The adminis-
trative center of the Romanian Orthodox mission 
in Northern Europe was also established here. The 
parish in the Swedish capital offered religious assis-
tance to all Romanians in Sweden.
On April 1st, 1974, Father Alexandru Ciurea estab-
lished a filial church in Gothenburg comprising 100 
believers – that would become distinct on March 
28th, 1976 – and, in 1978, a new parish in Malmö and 
over ten other filial churches in Denmark, Norway 
and Finland. The parish in Malmö was the first to 
have its own church, consecrated in 1987 by Patriarch 
Teoctist Arăpașu. Father Alexandru Ciurea founded 
a Romanian library in Stockholm, and the magazine 
“Candela”, which he edited for five years (1973-1978).
The Romanian communities continued to expand 
even after Father Ciurea’s return to his homeland, 
through emigrants who sought political asylum 
during the communist regime, and, after 1989, 
through workers and students who settled temporar-
ily or permanently in Northern Europe. 
These parishes were first placed under the direct 
jurisdiction and protection of the Romanian Patriar-
chate, then under that of the Romanian Archdiocese 
of Western Europe in Paris (since 1974), and under 
that of the Romanian Orthodox Metropolitanate of 
Central and Western Europe (since 1993), which later 
became the Romanian Orthodox Metropolitan See 
of Germany, Central and Northern Europe. Gradually,  

Spațiul de față nu a permis detalierea activității 
tuturor parohiilor din cuprinsul eparhiei, ci doar 
expunerea unor repere și crâmpeie din misiunea 
Centrului eparhial și a chiriarhului, precum și din 
cea a câtorva organisme pastoral-misionare.

1.  Precedente ale misiunii românești în Suedia și 
Scandinavia

Debutul relațiilor politice și culturale româno-
suedeze a avut loc la jumătatea secolului al XVII-
lea, prin misiunea la Stockholm a diplomatului 
Nicolae Milescu-Spătarul. Primele comunități paro-
hiale ortodoxe românești din ținuturile scandinave 
au fost constituite în urmă cu aproape o jumătate 
de secol de către distinsul dascăl de istoria Biseri-
cii românești, pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Ciurea, 
care a organizat la 1 noiembrie 1971 în Stockholm 
prima parohie ortodoxă română din Scandinavia, 
cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Aici 
s-a constituit totodată centrul administrativ al misi-
unii ortodoxe române din nordul Europei, parohia 
din capitala suedeză oferind asistență religioasă 
tuturor românilor din Suedia.
La 1 aprilie 1974, părintele Alexandru Ciurea a 
înființat la Göteborg o filie care cuprindea 100 de 
credincioși – filie care avea să devină distinctă la 
28 martie 1976 –, iar în 1978, o nouă parohie la 
Malmö și peste zece filiale ale parohiilor, în Dane-
marca, Norvegia și Finlanda. Parohia din Malmö a 
fost prima care a deținut o biserică proprie, sfințită 
în 1987 de către Patriarhul Teoctist Arăpașu. La 
Stockholm, părintele profesor Alexandru Ciurea a 
înființat o bibliotecă românească și revista „Cande-
la”, pe care a editat-o timp de cinci ani (1973-1978).
Comunitățile românești au continuat să se extindă 
și după revenirea în țară a părintelui Ciurea, prin 
emigranții care au solicitat azil politic în timpul 
regimului comunist, iar după 1989, prin muncitorii 
și studenții care s-au stabilit temporar sau definitiv 
în Nordul Europei.
Cât privește jurisdicția, aceste parohii au fost 
așezate la început sub oblăduirea directă a Patriar-
hiei Române, apoi sub cea a Arhiepiscopiei Româ-
ne a Europei Occidentale de la Paris (din 1974), 
sub cea a Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei 
Centrale și Occidentale (din 1993), devenită ulte-
rior Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, 
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however, due to the considerable distances, the 
expansion of Romanian communities in Scandinavia, 
and the background of demographic mobility and 
free movement, it was necessary to create a separate 
diocese, dedicated to this area, which was accom-
plished in 2007.

2. The beginnings of the Romanian Orthodox Diocese 
of Northern Europe – its establishment; the election, 
ordination and enthronement of the eparchial bish-
op; the recognition by the Swedish state authorities

In the meeting of October 22nd, 2007, the Holy Synod 
of the Romanian Orthodox Church decided, by resolu-
tion no. 4586/2007, the establishment and organiza-
tion of the Romanian Orthodox Diocese of Northern 
Europe, based in Stockholm, as a suffragan diocese 
of the Romanian Orthodox Metropolitan Church of 
Germany, Central and Northern Europe, with juris-
diction over the parishes of Sweden, Norway and 
Denmark.
In the meeting of March 5-7, 2008, the Holy Synod 
elected as nominal bishop of the new diocese, with 
42 votes out of 45, the Reverend Protosinghel Dr. 
Macarie Drăgoi, Grand Ecclesiarch of the Metro-
politan Cathedral of Cluj-Napoca. On May 2nd, 2008, 
he was ordained a  bishop in the cathedral of Cluj-
Napoca, by an assembly of 11 hierarchs from the 
country and from the diaspora, led by His Eminence 
Bartolomeu, Metropolitan of Cluj, Alba, Crișana and 
Maramureș, and on July 6th, 2008, he was enthroned 
in the Diocesan Cathedral of the Serbian Orthodox 
Church in Stockholm. The Holy Liturgy was officiated 
by an assembly of 8 bishops, led by His Eminence 
Nifon, Archbishop and Metropolitan of Târgoviște 
and Patriarchal Exarch, delegate of His Beatitude 
Father Daniel, Patriarch of Romania, aside the two 
metropolitans of Europe. The event was attended by 
representatives of the Romanian state authorities and 
of the Scandinavian countries, monks and believers 
from the country and from the Scandinavian Penin-
sula, as well as a large delegation of young people 
dressed in traditional clothing from Spermezeu, the 
native village of His Grace Macarie.
The statute of the new diocese was approved by the 
Holy Synod on March 5th, 2008 and was to be present-
ed along with other documents to the Swedish state 
authorities in order to obtain legal personality. 

Europei Centrale și de Nord. Treptat însă, din cauza 
distanțelor considerabile, a extinderii comunităților 
românești în Scandinavia, pe fondul mobilității 
demografice și al liberei circulații, s-a impus crea-
rea unei eparhii distincte, dedicate acestui spațiu, 
ceea ce s-a și întâmplat în 2007.

2. Începuturile Episcopiei Ortodoxe Române a 
Europei de Nord – înfiinţarea; alegerea, hirotonia și 
întronizarea episcopului eparhiot; recunoașterea 
de către autorităţile de stat suedeze

În ședința din 22 octombrie 2007, Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române a decis, prin hotărârea 
nr. 4586/2007, înființarea și organizarea Episcopi-
ei Ortodoxe Române a Europei de Nord, cu sediul 
la Stockholm, ca eparhie sufragană a Mitropoliei 
Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și 
de Nord, cu jurisdicție asupra parohiilor din Suedia, 
Norvegia și Danemarca. 
În ședința din 5-7 martie 2008, Sfântul Sinod a ales 
ca episcop titular al noii eparhii, cu 42 de voturi 
din 45, pe Preacuviosul Protosinghel Dr. Macarie 
Drăgoi, Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane 
din Cluj-Napoca. La 2 mai 2008 a avut loc hiroto-
nia întru episcop în catedrala din Cluj-Napoca, de 
către un sobor de 11 ierarhi din țară și din diaspora, 
condus de Înaltpreasfințitul Bartolomeu, Mitropo-
litul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, iar 
la 6 iulie 2008, întronizarea în Catedrala Episcopală 
a Bisericii Ortodoxe Sârbe din Stockholm, Sfânta 
Liturghie fiind oficiată de un sobor de 8 arhierei, în 
frunte cu Înaltpreasfințitul Nifon, Arhiepiscopul și 
Mitropolitul Târgoviștei și Exarh Patriarhal, delega-
tul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Româ-
niei, alături de cei doi mitropoliți români ai Europei. 
La eveniment au participat reprezentanți ai autori-
tăților de stat din România și din țările scandinave, 
monahi și credincioși din țară și din Peninsula Scan-
dinavă, precum și o delegație numeroasă de tineri 
îmbrăcați în port național din Spermezeu, satul 
natal al Preasfințitului Macarie.
Statutul noii eparhii a fost aprobat de către Sfântul 
Sinod la 5 martie 2008, urmând ca, alături de alte 
documente, să fie prezentat autorităților Statului 
suedez în vederea obținerii personalității juridice. 
Au urmat dialoguri și inițiative de colaborare din 
partea Episcopului Macarie cu autoritățile de stat 
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Dialogues and collaboration initiatives from Bishop 
Macarie followed with the Swedish state authori-
ties, but also with the Romanian parish communities 
already established as legal entities, all demanding 
tact and balance for the creation and preservation of 
a climate of trust and cooperation.
On December 12th, 2009, there were organized the 
works of the first Diocesan Assembly during which 
measures were taken to complete the legal recogni-
tion procedure in accordance to Swedish legislation 
on religious freedom and religion. As a result, in 2010, 
the new Diocese was recognized and registered as a 
“cult unit”, with the title in Swedish: “Rumänska Orto-
doxa Stiftet för Norra Europa”. 

3. The administrative organization of the Romanian 
Orthodox Diocese of Northern Europe

3.1. Diocesan Center and Episcopal Residence

The Diocesan Center and the episcopal residence 
were initially (2008-2010) 60 km away from the city of 
Stockholm. The first Episcopal Chapel was arranged in 
the wooden house (2/3 m) of the Rumanescu family. 
From September 2010 to September 2011, the dioc-
esan center was housed in a suburb of the Swedish 
capital, in a rented building. In 2011, with the support 
of the Romanian Government and the Romanian 
Patriarchate, a complex of buildings was purchased 
24 km from Stockholm, which today houses both 
the episcopal residence and the administrative and 
cultural-missionary departments of the Episcopate. 
Within the Diocesan Center there are a Youth Center, 
a Pilgrimage Center and the monastery dedicated 
to “Saint Andrew the Apostle and the Romanian 
Holy Voivodes Constantin Brâncoveanu and his sons 
Constantin, Ștefan, Radu, Matei and the counselor 
Ianache, Saint Stephen the Great of Moldavia and 
Saint Neagoe Basarab of Wallachia”, the patron saints 
of the diocese.
The chapel of the Episcopal Center, dedicated to “The 
Holy Great Martyr Menas and the Venerable Saints 
Macarius the Great and Macarius of Alexandria”, was 
consecrated on May 2nd, 2016, with the participation 
at the celebration of their Royal Highness Crown Prin-
cess Margaret, Crown Custodian, and Prince Radu, as 
well as of His Excellency Mr. Iulian Buga, Ambassador 
of Romania to the Kingdom of Sweden.

suedeze, dar și cu comunitățile parohiale românești 
constituite deja ca entități juridice, toate recla-
mând tact și echilibru pentru crearea și menținerea 
unui climat de încredere și conlucrare.
La 12 decembrie 2009 s-au desfășurat lucrările 
primei Adunări Eparhiale, în cadrul cărora s-au 
luat măsuri pentru finalizarea procedurii de 
recunoaștere juridică în conformitate cu legisla-
ția suedeză referitoare la libertatea religioasă și 
regimul cultelor. Ca urmare a acestor demersuri, 
în anul 2010, noua episcopie a fost recunoscu-
tă și înregistrată ca „unitate de cult” cu titula-
tura în suedeză: „Rumänska Ortodoxa Stiftet för  
Norra Europa”. 

3.  Organizarea administrativă a Episcopiei Orto-
doxe Române a Europei de Nord

3.1.   Centrul Eparhial și reședinţa episcopală 

Centrul Eparhial și reședința episcopală s-au aflat 
inițial (2008-2010) la 60 km de orașul Stockholm,  
în căsuța de lemn (2/3 m)  a familiei Ruma-
nescu, fiind amenajat primul Paraclis Episcopal. 
Din septembrie 2010 până în septembrie 2011, 
Centrul Eparhial a fost găzduit într-un cartier al 
capitalei suedeze, într-un imobil închiriat. În 2011, 
cu sprijinul Guvernului României și al Patriarhiei 
Române, a fost achiziționat un complex de clădiri 
la 24 km de Stockholm, care astăzi găzduiește 
atât reședința episcopală, cât și departamentele 
administrative și cultural-misionare ale Episco-
piei. În cadrul Centrului Eparhial ființează un 
Centru pentru Tineret, un Centru de pelerinaje și 
mănăstirea cu hramul „Sfântul Apostol Andrei și 
Sfinții Voievozi Români Constantin Brâncoveanu 
cu fiii Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul 
Ianache, Ștefan cel Mare al Moldovei și Neagoe 
Basarab al Țării Românești”, patronii spirituali  
ai eparhiei. 
Paraclisul Centrului Episcopal cu hramul „Sfântul 
Mare Mucenic Mina și Sfinții Cuvioși Macarie cel 
Mare și Macarie Alexandrinul” a fost târnosit la 
2 mai 2016, fiind prezenți la sărbătoare Altețele 
Lor Regale Principesa Moștenitoare Margareta,  
Custodele  Coroanei, și Principele Radu, precum 
și Excelența Sa, Domnul Iulian Buga, Ambasadorul 
României în Regatul Suediei.
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3.2. Parishes and clergy

In 2018, in the three Scandinavian countries, there 
were 44 parishes with 10 filial churches and 7 missions 
(four in Sweden, two in Norway and one mission 
in Greenland), as well as two monasteries, many of 
them bearing, in addition to the dedicated feasts, 
the names of Romanian saints (hierarchs from the 
three historical Romanian provinces, hermits, vener-
able monks and nuns, Romanian and Dacian-Roman 
martyrs and confessors) – obviously, the expression 
of the hierarch’s special piety towards these holy 
faces –, but also some saints from Scandinavia:
- in THE KINGDOM OF SWEDEN, 28 parishes, filial 
churches and missions:
Stockholm – 3 parishes (Vanadisplan, Huddinge and 
Handen), Borås, Gothenburg, Gävle – filial church of 
Uppsala parish, Gotland – until 2012, a Swedish Ortho-
dox priest, Andreas Thulesius, served here, and since 
then, the parish of Gotland has belonged directly to 

3.2.   Parohii și clerici 

  În anul 2018, în cele 3 țări scandinave existau 44 
de parohii cu 10 filii și 7 misiuni (4 în Suedia, două 
în Norvegia și o misiune în Groenlanda), precum și 
două mănăstiri, multe purtând, pe lângă hramu-
rile îndătinate, și nume de sfinți români (ierarhi 
din cele trei provincii istorice românești, sihaștri, 
cuvioși și cuvioase, martiri și mărturisitori români 
și daco-romani) – evident, expresia evlaviei apar-
te a ierarhului față de aceste chipuri sfinte –, dar 
și câteva de sfinți din Scandinavia:
- în REGATUL SUEDIEI, 28 de parohii, filii și misiuni: 
Stockholm – 3 parohii (Vanadisplan, Huddinge și 
Handen), Borås, Göteborg, Gävle – filie a parohiei 
Uppsala, Gotland – până în 2012 a slujit aici un preot 
ortodox suedez, Andreas Thulesius, iar de atunci 
parohia din Gotland aparține direct de Centrul 
Episcopal, Halmstad – filie Göteborg, Helsingborg – 
filie Malmö, Jönköping, Kalmar, Kinna – filie Borås, 
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the Episcopal Center, Halmstad – Gothenburg filial 
church, Helsingborg – Malmö filial church, Jönköping, 
Kalmar, Kinna – Borås filial church, Kiruna – mission, 
belongs to the Stockholm Episcopal Center, Kristian-
stad – Sölvesborg filial church, Linköping – Stockholm 
filial church Vanadisplan, Luleå – belongs to the Epis-
copal Center in Stockholm, Lund – Mission dedicated 
to the young Holy Martyrs and Archdeacons Stephen 
and Lawrence – belongs to the Episcopal Center of 
Stockholm, Malmö, Örebro – filial church of Stockholm 
Vanadisplan, Sölvesborg, Trollhättan, Umeå – mission, 
belongs to the Episcopal Center of Stockholm, Uppsa-
la (with the Swedish filial church dedicated to Holy 
Martyr Ulfrid of Uppsala), Västerås, Västervik, Växjö, 
Vernamo - Jönköping filial church; a mission to Green-
land, belonging to the Stockholm Episcopal Center; 
- in THE KINGDOM OF DENMARK, 18 parishes and filial 
churches:
Copenhagen, Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Herning-Ikast, 
Bornholm Island, Holstebro, Horsens, Nykøbing Falster, 
Nykøbing-Mors, Odense, Roskilde, Sønderborg, Skagen, 
Svendborg, Vejle Kolding, Viborg; a parish in the Faroe 
Islands, belonging to Copenhagen, founded in 2016.
- in THE KINGDOM OF NORWAY, 15 parishes, filial 
churches and missions:
Oslo, Svaldbard Archipelago – mission belonging to 
Oslo, Ålesund, Bergen, Flekkefjord – Kristiansand filial 
church, Førde, Haugesund, Kirkenes – mission belonging 
to Ålesund, Kristiansand, Mo i Rana – Oslo filial church, 
Molde, Skjervøy, Stavanger, Tromsø, Trondheim;  
- two monasteries: “Saint Andrew the Apostle and the 
Holy Romanian Voivodes” in the Episcopal Center in 
Stockholm (2008) and “The Venerable Saints Macari-
us the Roman and Ioan Iacob  from Neamţ” in Ikast, 
Denmark – this is the first Romanian Orthodox monas-
tery in Denmark, inaugurated by Bishop Macarie as its 
main founder on October 19th, 2014; the chapel of the 
monastery was built on October 23rd, 2015. 
In 2018, the clergy of the Diocese consisted in 32 
priests and 4 deacons.

Places of worship and church projects
In the Scandinavian area, there are few cases in which 
the Romanian parish communities have their own 
place of worship. Otherwise, the liturgical service 
takes place in churches rented or received from the 
Lutheran Church, as it is generally the case in Sweden 
and Norway, or from the Roman-Catholic Church, as 

Kiruna – misiune, aparține de Centrul Episcopal 
din Stockholm, Kristianstad – filie Sölvesborg,  
Linköping – filie Stockholm Vanadisplan, Luleå 
– misiune, aparține de Centrul Episcopal din 
Stockholm, Lund – Misiunea cu tinerii Sfinții Muce-
nici și Arhidiaconi Ștefan și Laurențiu – aparține 
de Centrul Episcopal din Stockholm, Malmö, 
Örebro – filie Stockholm Vanadisplan, Sölvesborg, 
Trollhättan, Umeå – misiune, aparține de Centrul 
Episcopal din Stockholm, Uppsala (cu filia suede-
ză Sfântul Mucenic Ulfrid din Uppsala), Västerås, 
Västervik, Växjö, Vernamo – filie Jönköping; o 
misiune în Groenlanda, aparținătoare de Centrul 
Episcopal din Stockholm;
- în REGATUL DANEMARCEI, 18 parohii și filii: 
Copenhaga, Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Herning-
Ikast, Insula Bornholm, Holstebro, Horsens, 
Nykøbing Falster, Nykøbing-Mors, Odense, Roskil-
de, Sønderborg, Skagen, Svendborg, Vejle Kolding, 
Viborg; o parohie în Insulele Feroe, aparținătoare 
de Copenhaga, înființată în 2016.
- în REGATUL NORVEGIEI, 15 parohii, filii și misiuni: 
Oslo, Arhipelagul Svaldbard – misiune care 
aparține de Oslo, Ålesund, Bergen, Flekkefjord – 
filie Kristiansand, Førde, Haugesund, Kirkenes – 
misiune care aparține de Ålesund, Kristiansand, 
Mo i Rana – filie Oslo, Molde, Skjervøy, Stavanger, 
Tromsø, Trondheim;
- două mănăstiri: „Sfântul Apostol Andrei și Sfin-
ții Voievozi Români” de la Centrul Episcopal din 
Stockholm (2008) și „Sfinții Cuvioși Macarie Roma-
nul și Ioan Iacob de la Neamț” din Ikast, Danemarca 
– este prima mănăstire ortodoxă română din Dane-
marca, inaugurată la 19 octombrie 2014, avându-l 
ca principal ctitor pe Episcopul Macarie; paraclisul 
mănăstirii a fost târnosit la 23 octombrie 2015.
Clerul episcopiei a fost alcătuit în 2018 din 32 de 
preoți și 4 diaconi.

Locașuri de cult și proiecte de biserici
În spațiul scandinav există puține cazuri în care 
comunitățile parohiale românești dețin un locaș de 
cult propriu, în rest, slujirea liturgică desfășurându-
se în biserici închiriate sau primite de la Biserica 
Luterană, cum se întâmplă în general în Suedia și 
în Norvegia, sau de la Biserica Romano-Catolică, 
cum este cazul în Danemarca, deși aici catolicismul 
este în minoritate. Există și câteva situații în care 



Icoana Sfinților Ocrotitori ai comunităților euharistice din Episcopia Europei de Nord păstrată în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, 
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it is the case in Denmark, although Catholicism here 
is in the minority. There are also some situations in 
which it was possible to obtain land for the construc-
tion of a new place or concession of some churches, 
adapted to the needs of the Orthodox cult. 
The parish of Malmö, Sweden, pastored by Rev. Mihai 
Radu, was the first to have its own church, built on 
September 27 th, 1987 by Patriarch Teoctist. The paint-
ing of this place was consecrated by His Eminence 
Metropolitan Laurențiu Streza of Transylvania and His 
Grace Bishop Macarie Drăgoi on October 14th, 2012.
In Gothenburg, Sweden, a place of worship was 
received for use from the Lutheran Church, which 
was later adapted and adorned with an iconostasis 
and Byzantine painting, through the efforts of the 
parish priest Culai Enache and the parishioners, and 
was raised on December 6th, 1992, by His Eminence 
Metropolitan Daniel Ciobotea of   Moldavia. Later, His 
Eminence Bishop Macarie donated the large icon of 
the Mother of God “The Inexhaustible Chalice” (made 
by the iconographer Toma-Gabriel Chituc) for this 
place, and the reliquary icon of the Holy Protectors 
and Hierarchs Varlaam, Dosoftei and Teodosie from 

s-a reușit obținerea de teren pentru ridicarea unui 
nou locaș sau concesionarea unor biserici, adapta-
te nevoilor cultului ortodox.
Parohia din Malmö, Suedia, păstorită de preotul 
Mihai Radu, a fost prima care a deținut o biseri-
că proprie, târnosită la 27 septembrie 1987 de 
către Patriarhul Teoctist. Pictura acestui locaș 
a fost sfințită de ÎPS Mitropolit Laurențiu Streza 
al Ardealului și PS Episcop Macarie Drăgoi la 14 
octombrie 2012.
În Göteborg, Suedia, s-a primit spre folosință din 
partea Bisericii Luterane un locaș de cult, care 
a fost ulterior adaptat și împodobit cu iconos-
tas și pictură bizantină prin osteneala preotului 
paroh Culai Enache și a enoriașilor, fiind târnosit 
la 6 decembrie 1992 de către ÎPS Mitropolit Dani-
el Ciobotea al Moldovei. Ulterior, în acest lăcaș, 
Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a donat icoa-
na de mari dimensiuni a Maicii Domnului „Poti-
rul Nesecat” (realizată de iconarul Toma-Gabriel 
Chituc) și icoana relicvar a Sfinților Ierarhi Ocroti-
tori Varlaam, Dosoftei și Teodosie de la Brazi (reali-
zată de iconărița Camelia Munteanu).
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Brazi (made by the iconographer Camelia Munteanu).
Following the discussions of His Grace Macarie with 
the officials from the city of Sölvesborg, Sweden, at 
the beginning of 2010, it was possible to buy a piece 
of land of 2490 sq m from the donation made by the 
widow Aglaia Corlan. In the spring of 2015, there 
were finished the construction works of a wooden 
church in Oltenian style by a team of craftsmen 
from Ieud, Maramureş (the wood was donated by 
the Archdiocese of Suceava and Rădăuți). His Grace 
Macarie ordained and appointed here the young 
priest Ioan Alin Popa. On September 12th, 2015, 
the consecration of the first Romanian Orthodox 
church built “from the grass root” on Scandinavian 
land was performed by His Grace Bishop Macarie 
Drăgoi, considered the founder of this settlement, 
many of the precious church objects of the church 
being personally donated by His Grace Macarie, 
including the Icon of the Mother of God “The 
Breast-Feeding” and the Icon of the Holy Martyrs 
of Năsăud, the protectors of the church, as well 
as the reliquary icon of Saint Luke the Surgeon, 
Bishop of Crimea (this icon with the contribution of 

În urma discuțiilor pe care Episcopul Macarie le-a 
avut cu oficialitățile din orașul Sölvesborg, Suedia, 
la începutul anului 2010 s-a reușit cumpărarea 
unui teren de 2490 mp, din donația făcută de 
văduva Aglaia Corlan, în primăvara anului 2015 
fiind finalizate lucrările de construcție a unei bise-
rici de lemn în stil oltenesc de către o echipă de 
meșteri din Ieud, Maramureș (lemnul a fost donat 
de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților). 
Preasfințitul Macarie l-a hirotonit și l-a numit aici 
paroh pe tânărul preot Ioan Alin Popa. Târnosirea 
primei biserici ortodoxe românești ridicate „de la 
firul ierbii” pe pământ scandinav a avut loc la 12 
septembrie 2015, fiind săvârșită de către Episco-
pul Macarie Drăgoi, considerat ctitor al acestui 
așezământ, multe dintre odoarele lăcașului fiind 
donate personal de către Preasfinția Sa, între care 
Icoana Maicii Domnului „Alăptătoarea” și Icoa-
na Sfinților Martiri Năsăudeni, ocrotitorii bise-
ricii, precum și Icoana relicvar a Sfântului Ierarh 
Doctor Luca al Crimeii (această icoană și cu spri-
jinul unor enoriași), toate icoanele fiind realizate 
de iconărița Camelia Munteanu.
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some parishioners). All icons were painted by the 
iconographer Camelia Munteanu. 
In Jönköping, Sweden, the Romanian community 
bought a neo-Gothic-style Lutheran church, built 
between 1880 and 1881, which belonged to a home 
for sick children in the interwar period. On March 1st, 
2014, the place of worship came into the possession 
of the Romanian parish. Since then, extensive adorn-
ing works have been started, through the efforts of 
the young priest Ovidiu Teodor Băncilă, ordained and 
appointed a parish priest in Jönköping by His Grace 
Macarie on January 1st, 2009. Through the direct 
involvement of the local hierarch, the iconostasis was 
sculpted in Brâncovenesc style, in cherry wood, in 
the workshops of the Cozia Monastery. As in Sölves-
borg, the icons were made by Camelia Munteanu, the 
candles and crosses and the other liturgical objects 
of the altar by Ovidiu Simionescu, and the paten 
and chalice veils and the processional banners were 
embroidered by Carmen Paiu. Among other precious 
liturgical objects that he donated, Father Bishop 
Macarie put in the new place of worship the Icon 
of the Mother of God “Protector of the Orphans”, 

În Jönköping, Suedia, comunitatea românească 
a cumpărat o biserică luterană în stil neogotic, 
ridicată între anii 1880-1881, care a aparținut în 
perioada interbelică unei case de copii bolnavi. 
La 1 martie 2014, locașul de cult a intrat în pose-
sia parohiei românești, de atunci fiind demarate 
ample lucrări de înfrumusețare, prin ostenea-
la tânărului preot Ovidiu Teodor Băncilă, hiro-
tonit și numit de Preasfințitul Macarie paroh 
la Jönköping începând cu 1 ianuarie 2009. Prin 
implicarea directă a ierarhului locului, catape-
teasma a fost sculptată în stil brâncovenesc, în 
lemn de cireș, în atelierele Mănăstirii Cozia. Ca 
și la Sölvesborg, icoanele au fost realizate de 
Camelia Munteanu, candelele și crucile și celelal-
te obiecte liturgice ale altarului, de către Ovidiu 
Simionescu, iar acoperămintele și praporii au fost 
brodați de Carmen Paiu. Părintele Episcop Maca-
rie a așezat în noul lăcaș de închinare, donând, 
pe lângă alte odoare liturgice, Icoana Maicii 
Domnului „Ocrotitoarea orfanilor”, realizată de 
iconărița care a pictat și catapeteasma biseri-
cii. Duminică, 28 februarie 2016, biserica a fost 

T â r n o s i r e a 
bisericii Aco-
p e r ă m â n t u l 
și Cinstirea 
Icoanei Mai-
cii Domnului 
Ocrotitoarea 
Orfanilor de la 
Jönköping, Re-
gatul Suediei, 
28 februarie 
2016 | The 
consecration 
of the Covering 
and Honoring 
of the Icon of 
Our Lady Pro-
tector of Or-
phans Church 
in Jönköping, 
the Kingdom 
of Sweden, 
February 28th, 
2016



61CandelaNordului

made by the same iconographer who painted the 
iconostasis of the church. On Sunday, February 28th, 
2016, the church was consecrated by the Most Rever-
end Metropolitan Andrei Andreicuț of Cluj, the Most 
Reverend Metropolitan Serafim Joantă of Germany 
and His Grace Bishop Macarie Drăgoi.
In the “Dormition of the Theotokos” parish in Stock-
holm, Sweden, pastored by Rev. Gheorghe Borca, a 
project was underway to build a traditional wooden 
church and a pastoral and cultural settlement in the 
Bredäng district of Stockholm. At the laying of the 
foundation stone on April 26th, 2009, the service 
was performed by the Most Reverend Metropolitan 
Laurențiu Streza of Transylvania together with His 
Grace Bishop Macarie Drăgoi.
On May 15th, 2013, the Romanian parish bought a 
Lutheran church for missionary activities with young 
people in Herning-Ikast, Denmark. From the moment 
of its taking into possession, extensive interior and 
exterior works were commenced (extension of 
the altar, construction of the dome, etc.). Now, the 
church is waiting to be consecrated. The young parish 
priest Casian Silviu was ordained and appointed by 

sfințită de către ÎPS Mitropolit Andrei Andreicuț 
al Clujului, ÎPS Mitropolit Serafim Joantă al 
Germaniei și PS Episcop Macarie Drăgoi.  
În parohia „Adormirea Maicii Domnului” din 
Stockholm, Suedia, păstorită de preotul Gheorghe 
Borca, a fost în derulare un proiect de ridicare a 
unei biserici tradiționale din lemn și a unui așeză-
mânt pastoral-cultural în cartierul Bredäng din 
Stockholm. La punerea pietrei de temelie din 26 
aprilie 2009, slujba a fost săvârșită de ÎPS Mitro-
polit Laurențiu Streza al Ardealului împreună cu 
PS Episcop Macarie Drăgoi.
În Herning-Ikast, Danemarca, parohia româneas-
că a cumpărat la 15 mai 2013 o biserică lutera-
nă destinată activităților misionare cu tinerii, 
din momentul intrării în posesie fiind demarate 
ample lucrări de amenajare interioară și exteri-
oară (extinderea altarului, realizarea cupolei etc.), 
lăcașul urmând să fie târnosit. Tânărul preot paroh 
Casian Silviu a fost hirotonit și numit de către 
Preasfințitul Macarie la cârma acestei parohii, la 
21 iunie 2010. În noua biserică parohială, Părin-
tele Episcop Macarie a așezat și a donat icoana 



Târnosirea bisericii Întâmpinarea Domnului și Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Mângâietoarea de la Viborg, Regatul Danemarcei, 8 octombrie 2017  The consecration of the church The Reception of the Lord and The Honoring of The Icon of Our Lady of Consolation in Viborg, the Kingdom of Denmark, October 8th, 2017



The consecration of the church The Reception of the Lord and The Honoring of The Icon of Our Lady of Consolation in Viborg, the Kingdom of Denmark, October 8th, 2017



Târnosirea Paraclisului Mănăstirii Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Împărăteasa Milostivă pe Tron și Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la 
Neamț din Ikast, Regatul Danemarcei, 23 octombrie 2015



Consecration of the Monastery Chapel The Honoring of the Icon of the Mother of God The Merciful Empress on the Throne and the Saints Macarius the Ro-
man and John Jacob from Neamț in Ikast, Kingdom of Denmark, October 23rd, 2015
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His Grace Macarie at the helm of this parish on June 
21st, 2010. In the new parish church, Bishop Macarie 
placed and donated the large icon of the Mother 
of God “Enlightener of the Minds”, painted by the 
iconographer Toma-Gabriel Chituc. 
During 2017, the Romanian parish acquired a Lutheran 
church in Viborg, Denmark, built in 1947. It was conse-
crated on Sunday, October 8th, 2017, by His Grace Bish-
op Macarie Drăgoi who placed in the church the large 
icon of the Mother of God “The Comforter”, donated 
by the hierarch on this occasion. The parish here was 
entrusted by His Grace Macarie to the pastorship of 
the young priest Adrian Chițulescu, consecrated and 
appointed a parish priest in Viborg by His Grace on Holy 
Thursday, April 28th, 2016, in the church of the Holy 
Martyrs of Năsăud in the Swedish city of Sölvesborg.
On October 27th, 2017, the Romanian parish purchased a 
Lutheran church in Agerbaek – Esbjerg, Denmark, which 
was restored and adorned with a new iconostasis made 
of cherry wood by the sculptor Nicolae Mihai. The icons 
were painted by the iconographer Toma-Gabriel Chituc. 
The icon of the Mother of God “The Healer”, made by 
the iconographer Mihai Coman, ennobles the new 
place, being donated and placed as an adornment of 
great value by Father Bishop Macarie. The parish here 
was entrusted by His Grace Macarie to the pastorship 
of the young priest Claudiu Ceteraș, consecrated and 
appointed a parish priest in Esbjerg by His Grace on 
October 23rd, 2017, on the feast day of the Romanian 
Orthodox Monastery the Venerable Macarie the Roman 
and Ioan Iacob  from Neamț, in Ikast, Denmark. 
On January 25th, 2018, a wooden church was taken 
over from the Lutheran community in Haugesund, 
Norway, and extensive restoration work was started. 
On March 30th, 2014, His Grace Macarie ordained and 
appointed the young priest Valeriu Dumitru Chior-
beja a parish priest in Haugesund. In this place, Bish-
op Macarie donated and placed the large icon of the 
Mother of God “The All Blessed” and the icon of Saints 
Macarius the Great and Macarius of Alexandria (made 
by the iconographer Mihai Coman), which are to be 
placed in the royal row of the new iconostasis carved in 
maple wood by Liviu Lupescu from Bistrița Neamțului.

His Grace Macarie placed a few miracle-working 
icons of the Mother of God and of the Holy Protec-
tors in several Romanian churches in the Romanian 
Orthodox Diocese of Northern Europe.

de mari dimensiuni a Maicii Domnului „Sporirea 
Minții”, realizată de iconarul Toma-Gabriel Chituc.
În Viborg, Danemarca, parohia românească a 
achiziționat în cursul anului 2017 o biserică lute-
rană zidită în anul 1947, lăcașul fiind târnosit 
duminică, 8 octombrie 2017, de către Episcopul 
Macarie Drăgoi, care a așezat cu acest prilej în 
lăcaș icoana de mari dimensiuni a Maicii Domnu-
lui „Mângâietoarea”, donată de ierarh. Parohia de 
aici a fost încredințată de Vlădica Macarie spre 
păstorie tânărului preot Adrian Chițulescu, hiro-
tonit și numit paroh la Viborg de Preasfinția Sa 
în Joia Mare, 28 aprilie 2016, în biserica „Sfinții 
Martiri Năsăudeni” din orașul suedez Sölvesborg.
În Esbjerg, Danemarca, parohia românească a 
achiziționat la 27 octombrie 2017 o biserică lute-
rană în localitatea Agerbaek, restaurată și împo-
dobită cu o nouă catapeteasmă lucrată în lemn de 
cireș de sculptorul Nicolae Mihai, icoanele fiind 
realizate de iconarul Toma-Gabriel Chituc. Icoa-
na Maicii Domnului „Vindecătoarea”, realizată 
de iconarul Mihai Coman, înnobilează noul lăcaș, 
fiiind așezată și donată ca un odor de mare preț de 
către Părintele Episcop Macarie. Parohia de aici a 
fost încredințată de ierarh spre păstorie tânărului 
preot Claudiu Ceteraș, hirotonit și numit paroh la 
Esbjerg de Preasfinția Sa la 23 octombrie 2017, la 
sărbătoarea hramului Mănăstirii Ortodoxe Româ-
ne „Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob 
de la Neamț” din Ikast, Danemarca.
În Haugesund, Norvegia, la 25 ianuarie 2018 a fost 
preluată o biserică de lemn de la comunitatea lute-
rană, demarându-se ample lucrări de restaurare. La 
30 martie 2014, Preasfințitul Macarie l-a hirotonit 
și l-a numit paroh la Haugesund pe tânărul preot 
Valeriu Dumitru Chiorbeja. În acest lăcaș, Părintele 
Episcop Macarie a așezat și a donat icoana de mari 
dimensiuni a Maicii Domnului „Cea de toți ferici-
tă” și icoana Sfinților Cuvioși Macarie cel Mare și 
Macarie Alexandrinul (realizate de iconarul Mihai 
Coman), care urmează a fi așezate în registrul împă-
rătesc al noii catapetesme sculptate în lemn de 
paltin de către Liviu Lupescu din Bistrița Neamțului.

În câteva biserici românești din Episcopia Ortodo-
xă Română a Europei de Nord, Preasfințitul Maca-
rie a așezat câteva icoane făcătoare de minuni ale 
Maicii Domnului și ale Sfinților Ocrotitori.
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The Diocesan Center Chapel in Stockholm
The icon of the Mother of God “I am with you and 
no one is on you” (celebrated on March 28th, kept 
in the Deaconal Chapel on the right side of the 
Eucharistic Altar)
The “The Empress All-Merciful on the Throne from 
the Altar” icon of the Mother of God (celebrated 
on November 30th, kept in the altar of the Diocesan 
Chapel)
The icon of the Mother of God “of the Sign” (celebrat-
ed on November 30th, kept on the Iconostasis of the 
Diocesan Chapel)
Icon of the Holy Great Martyr Menas (celebrated on 
November 11th, on the feast day of Saint Menas)
Icon of the Holy Hermits Macarius the Great and 
Macarius of Alexandria (celebrated on the feast day 
of the holy hermits, on January 19th)

Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm
Icoana Maicii Domnului „Eu sunt cu voi și nimeni 
împotriva voastră” (icoană cinstită la 28 martie, 
păstrată în Diaconiconul Paraclis din dreapta Altaru-
lui Euharistic) 
Icoana Maicii Domnului „Împărăteasa Milostivă pe 
tron – Altărița”  (icoană cinstită la 30 noiembrie, 
păstrată în altarul Paraclisului Episcopal)
Icoana Maicii Domnului „a Semnului” (icoană 
cinstită la 30 noiembrie, păstrată pe tâmpla altaru-
lui Paraclisului Episcopal)
Icoana Sfântului Mare Mucenic Mina (icoa-
nă cinstită la 11 noiembrie, la prăznuirea  
Sfântului Mina)
Icoana Sfinților Cuvioși Macarie cel Mare și Macarie 
Alexandrinul (icoană cinstită la prăznuirea sfinților 
cuvioși, pe 19 ianuarie)

Icoana Sfinților 
Ocroti tori ai 
E p i s c o  p i e i 
Ortodoxe Ro-
mâne a Eu-
ropei de Nord, 
iconăriță Ca-
melia Muntea-
nu | The Icon 
of the Patron 
Saints of the 
Romanian Or-
thodox Dio-
cese of North-
ern Europe, 
iconographer 
Camelia Mun-
teanu
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The Icon of the Holy Protectors of the Diocese of 
Northern Europe: Saint Andrew the Apostle and 
the Holy Romanian Voivodes: Constantin Brân-
coveanu and his four sons, Constantin, Ștefan, 
Radu, Matei and counselor Ianache, Stephen the 
Great of Moldavia and Constantin Brâncoveanu 
of Wallachia (an icon celebrated on November 
30th and on the other feast days of the saints)
The reliquary icons of the Holy Hierarchs Basil 
the Great, Nicholas of Myra-in-Lycia, Lazarus of 
Bethany and Nectarius of Aegina; The reliquary 
icon of the Holy Martyr Haralambos of Magnesia; 
The reliquary icons of the Holy Martyrs Constan-
tin Brâncoveanu, Longinus the Centurion, Theo-
dor (Tyro) of Amasea, Saints Epictetus and Astion 
from Halmyris and of the Holy Martyrs Catherine 
of Alexandria and Sabina of Rome (celebrated on 
the feast days of these saints).

Icoana Sfinților Ocrotitori ai Episcopiei Euro-
pei de Nord: Sfântul Apostol Andrei și Sfinții 
Voievozi Români: Constantin Brâncoveanu cu 
cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, 
Matei și Sfetnicul Ianache, Ștefan cel Mare al 
Moldovei și Constantin Brâncoveanu al Țării 
Românești (icoană cinstită la 30 noiembrie și la 
celelalte prăznuiri ale sfinților)
Icoanele relicvar ale Sfinților Ierarhi Vasile cel 
Mare, Nicolae al Mirelor Lichiei, Lazăr din Beta-
nia și Nectarie de la Eghina; Icoana relicvar a 
Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie al Magne-
ziei; Icoanele relicvar ale Sfinților Mucenici 
Constantin Voievod Brâncoveanu, Longhin 
Sutașul, Teodor Tiron, Epictet și Astion de la 
Halmiris și ale Sfintelor Mucenițe Ecaterina din 
Alexandria și Sabina Romana (icoane cinstite la 
prăznuirea acestor sfinți).

Icoana Sfinților Ocroti tori Martiri și Mărturisitori Năsăudeni, păstrată în 
biserica românească din Sölvesborg, Regatul Suediei, iconăriță Camelia 
Munteanu | The Patronal  Icon of the Holy Martyrs and Confessors from 
Năsăud, kept in the Romanian Church in Sölvesborg, the Kingdom of 
Sweden, iconographer Camelia Munteanu. 

Icoana Sfântului Mare Mucenic Mina, păstrată în Paraclisul 
Centrului Episcopal din Stockholm, iconar diacon Nicolae 
Bălan | The Icon of Saint Martyr Menas, kept in the Chapel 
of the Diocesan Center in Stockholm, iconographer deacon 
Nicolae Bălan
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Kingdom of Sweden:
Icon of the Mother of God “The Inexhaustible Chal-
ice” in Gothenburg (celebrated on the first Sunday of 
May each year, and kept in the Romanian brick church 
in Gothenburg)
Icon of the Mother of God “Protector of the orphans” 
in Jönköping (celebrated on October 1st, kept in the 
Romanian brick church in Jönköping)
Icon of the Mother of God “the Breast-Feeding” in 
Sölvesborg (celebrated on November 12th, and kept 
in the Romanian wooden church in Sölvesborg)
The reliquary icon of the Holy Hierarchs Varlaam, 
Dosoftei and Teodosie from Brazi (celebrated on the 
feast day of these saints, and held in the Romanian 
church in Gothenburg)
The icon of the Holy Martyrs and Confessors from 
Năsăud Atanasie Todoran from Bichigiu, Vasile from 
Mocod, Grigorie from Zagra and Vasile from Telciu 

Regatul Suediei:
Icoana Maicii Domnului „Potirul Nesecat” de la 
Göteborg (icoană cinstită în prima duminică din 
luna mai a fiecărui an, păstrată în biserica româ-
nească de zid din Göteborg) 
Icoana Maicii Domnului „Ocrotitoarea orfanilor” de 
la Jönköping (icoană cinstită la 1 octombrie, păstra-
tă în biserica românească de zid din Jönköping)
Icoana Maicii Domnului „Alăptătoarea” de 
la Sölvesborg (icoană cinstită la 12 noiem-
brie, păstrată în biserica românească de lemn  
din Sölvesborg)
Icoana relicvar a Sfinților Ierarhi Varlaam, Dosoftei 
și Teodosie de la Brazi (icoană cinstită la prăznui-
rea acestor sfinți, păstrată în biserica românească  
din Göteborg)
Icoana Sfinților Martiri și Mărturisitori Năsăudeni 
Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, 

Icoana relicvar a Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie al 
Magneziei, păstrată în Paraclisul Centrului Episcopal din 
Stockholm, iconar Toma-Gabriel Chituc | The Reliquary Icon 
of  Saint Hierarch Martyr Haralambos of Magnesia, kept in 
the Chapel of the Diocesan Center in Stockholm, iconogra-
pher Toma-Gabriel Chituc 

Icoana relicvar a Sfinților Ierarhi Ocroti tori Varlaam, Dosoftei și Te-
odosie de la Brazi, Mitropoliții Moldovei, păstrată în biserica româ-
nească din Göteborg, Regatul Suediei, iconăriță Camelia Munteanu 
| The Reliquary Icon of Patronal Saints Hierarchs Varlaam, Dosoftei 
and Teodosie from Brazi, Metropolitans of Moldavia, kept in the Ro-
manian Church in Göteborg, the Kingdom of Sweden, iconographer 
Camelia Munteanu





Tablou în stil iconografic reprezen-
tând înființarea Episcopiei Ortodo-
xe Române a Europei de Nord și 
întronizarea primului episcop, 
Preasfințitul Părinte Maca rie Dră-
goi, duminică, 6 iulie 2008 (iconar 
Ioan Popa) | Painting in iconogra-
phic style, de picting the founding 
of the Roma nian Orthodox Dio-
cese of North ern Europe and the 
enthronement of the first bishop, 
His Grace Macarie Drăgoi on Sun-
day July 6th, 2008 (iconographer 
Ioan Popa)
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(an icon celebrated on November 12th, on the cele-
bration day of these saints, and kept in the Romanian 
wooden church in Sölvesborg)
The reliquary icon of Saint Luke the Surgeon, Arch-
bishop of Crimea (icon celebrated on June 11th, on 
the feast day of this saint, and kept in the Romanian 
wooden church in Sölvesborg)

Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu (icoană cinstită 
la 12 noiembrie, la prăznuirea acestor sfinți, păstra-
tă în biserica românească de lemn din Sölvesborg)
Icoana relicvar a Sfântului Ierarh Luca Doctorul, 
Arhiepiscopul Crimeii (icoană cinstită la 11 iunie, la 
prăznuirea acestui sfânt, păstrată în biserica româ-
nească de lemn din Sölvesborg)

Icoana Sfinților Scan dinavi din Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, iconar Toma-Gabriel Chituc | The Icon of Scandinavian 
Saints from The Chapel of the Diocesan Romanian Center in Stockholm, iconographer Toma-Gabriel Chituc



73CandelaNordului

Kingdom of Denmark:
The icon of the Mother of God Hodegetria “The Direc-
tress” in Copenhagen (an icon celebrated on Septem-
ber 8th, and preserved in the church of the Romanian 
parish in Copenhagen)
The “Comfort” icon of the Mother of God in Viborg 
(celebrated on the first Sunday of October, kept in the 
church of the Romanian parish in Viborg)
“The Healer” icon of the Mother of God in Esbjerg 
(celebrated on May 5th, and kept in the church of the 
Romanian parish in Esbjerg)
The “Enlightener of the Minds” icon of the Mother of 
God in Ikast (celebrated on August 28th, and preserved 
in the church of the Romanian parish in Ikast Herning)
The icon of the Mother of God “Sooth our Sorrows” 
in Roskilde (celebrated on February 3rd, and kept in 
the church of the Romanian parish in Roskilde)
The icon of the Mother of God “Merciful Empress on 
the Throne” in the Ikast Monastery (an icon celebrated 
on October 23rd, and kept on the Iconostasis of the 
Chapel of the Ikast Romanian Orthodox Monastery)

Regatul Danemarcei:
Icoana Maicii Domnului „Arătătoarea Căii” de la 
Copenhaga (icoană cinstită la 8 septembrie, păstra-
tă în biserica parohiei românești din Copenhaga)
Icoana Maicii Domnului „Mângâietoarea” de 
la Viborg (icoană cinstită în prima duminică din 
octombrie, păstrată în biserica parohiei românești 
din Viborg)
Icoana Maicii Domnului „Vindecătoarea” de la 
Esbjerg (icoană cinstită la 5 mai, păstrată în biserica 
parohiei românești din Esbjerg)
Icoana Maicii Domnului „Sporirea Minții” de la 
Ikast (icoană cinstită la 28 august, păstrată în biseri-
ca parohiei românești din Ikast Herning)
Icoana Maicii Domnului „Potolește întristările noas-
tre” de la Roskilde (icoană cinstită la 3 februarie, 
păstrată în biserica parohiei românești din Roskilde)
Icoana Maicii Domnului „Împărăteasa Milostivă pe 
tron” de la Mănăstirea Ikast (icoană cinstită la 23 
octombrie, păstrată pe tâmpla altarului Paraclisului 
Mănăstirii Ortodoxe Române Ikast)

Icoana Sfinților Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul 
Ocrotitorii bisericii parohiei românești din Oslo, păstrată în bise-
rica românească din capitala Regatului Norvegiei, iconăriță Ca-
melia Munteanu | The icon of the Holy Martyrs John the Walla-
chian and Halvard the Norwegian, Protectors of the Romanian 
parish church in Oslo, kept in the Romanian Church in the capital 
of the Kingdom of Norway, iconographer Camelia Munteanu. 

Icoana Sfinților Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la 
Neamț, Ocrotitorii Mănăstirii Ikast, păstrată în Paraclisul Mănăs-
tirii, Regatul Danemarcei, iconar Vasile Lefter | The Patronal Icon 
of the Heremit Saints Macarius the Roman and Ioan Iacob from 
Neamț, The Protectors of the Ikast Monastery, kept in the Cha-
pel of this Monastery, the Kingdom of Denmark, iconographer 
Vasile Lefter
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Icoana Sfinților Cuvioși Macarie Romanul și 
Ioan Iacob de la Neamț, Ocrotitorii Mănăstirii 
Ikast (icoană cinstită la prăznuirea sfinților, pe 
23 octombrie și 5 august, păstrată în baldachi-
nul din dreapta altarului Paraclisului Mănăstirii 
Ortodoxe Române Ikast)

Regatul Norvegiei:
Icoana Maicii Domnului 
„Grabnic Ascultătoarea” 
de la Oslo (icoană cinstită 
în penultima duminică din 
septembrie, păstrată în 
baldachinul altarului bise-
ricii parohiei românești 
din Oslo)
Icoana Maicii Domnu-
lui „Cea de toți fericită” 
de la Haugesund (icoană 
păstrată în tâmpla alta-
rului bisericii românești 
din Haugesund, cinsti-

tă în duminica de după sărbătoarea Sfinților 
Cuvioși Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul  
din 19 ianuarie)
Icoana Maicii Domnului „Stăpâna Fiordurilor” de la 
Stavanger (icoană cinstită la 25 martie și păstrată 
în biserica parohiei românești din Stavanger)
Icoana Maicii Domnului „a Semnului” de la Kris-
tiansand (icoană pictată pe piatră, cinstită în 
duminica premergătoare Sfântului Mare Mucenic 
Mina și păstrată în biserica parohiei românești  
din Kristiansand)
Icoana Sfinților Mucenici Ioan Valahul și Halvard 
Norvegianul, Ocrotitorii bisericii parohiei 
românești din Oslo (icoană cinstită la prăznuirea 
sfinților, pe 12 și 15 mai, păstrată în biserica paro-
hiei românești din Oslo)
Icoana Sfinților Cuvioși Macarie cel Mare și Maca-
rie Alexandrinul (icoană păstrată în tâmpla altaru-
lui bisericii românești din Haugesund, cinstită la 
prăznuirea sfinților cuvioși, pe 19 ianuarie)

Deși pe pământ străin, lipsită de susținerea directă 
a statului și de moștenirea unui patrimoniu propriu, 
tânăra episcopie face eforturi considerabile în 
vederea ridicării de locașuri de cult sau a dobândirii 
acestora în folosul comunităților românești. 

The icon of the Hermit Saints Macarius the Roman 
and Ioan Iacob from Neamț, the Protectors of the 
Ikast Monastery (celebrated on the feast day of the 
saints, on October 23rd and August 5th, and kept in the 
baldaquin to the right side of the altar of the Chapel 
of the Ikast Romanian Orthodox Monastery)

Kingdom of Norway:
The icon of the Mother of God “Swift to Hear” in 
Oslo (celebrated on the penultimate Sunday of 
September, and kept in the baldaquin of the altar 
of the church of the Romanian parish in Oslo)
The “All Blessed” icon of the Mother of God in 
Haugesund (an icon kept on the Iconostasis of the 
Romanian church in Haugesund, and celebrated 
on the Sunday after the feast day of the Venerable 
Saints Macarius the Great and Macarius of Alexan-
dria on January 19th)
 “Our Lady of the Fjords” in Stavanger (an icon cele-
brated on March 25th and kept in the church of the 
Romanian parish in Stavanger)
The icon of the Mother of God “of the Sign” in Kris-
tiansand (an icon painted on stone, celebrated on 
the Sunday before the Holy Great Martyr Menas’ 
feast day, and kept in the church of the Romanian 
parish in Kristiansand) 
The icon of the Holy Martyrs John the Walla-
chian and Halvard the Norwegian, Protectors of 
the Romanian parish church in Oslo (an icon cele-
brated on the feast day of the saints, on May 12th 
and 15th, and kept in the church of the Romanian 
parish in Oslo)
The icon of the Venerable Saints Macarius the Great 
and Macarius of Alexandria (an icon held on the 
Iconostasis of the Romanian church in Haugesund, 
celebrated on the feast day of the holy hermits on  
January 19th)

Though in a foreign land, lacking direct state 
support or a patrimonial inheritance, the diocese 
makes considerable efforts in view of building 
or acquiring places of worship for the benefit of 
Romanian communities.

Icoana Sfinților 
Cuvioși Maca-
rie cel Mare și 
Macarie Alexan-
drinul, păstrată 
în tâmpla alta-
rului bisericii 
românești din 
Hauge sund, Re-
gatul Norvegiei, 
iconar Mihai Co-
man | The icon 
of the Venerable 
Saints Macarius 
the Great and 
Macarius of Ale-
xandria, an icon 
held on the Ico-
nostasis of the 
Romanian Chur-
ch in Hauge-
sund, the King-
dom of Norway, 
i c o n o gr ap h er 
Mihai Coman 



Icoana făcătoare 
de minuni a Maicii 
Domnului Oranta 
(Rugătoarea) a Sem-
nului de la Kristian-
sand, pictată pe pia-
tră de iconarul Vasi-
le Lefter, păstrată în 
biserica românească 
din Kristiansand, Re-
gatul Norvegiei | 
The miracle-worker 
Icon of the Mother 
of God the Suppli-
cating of the Sign 
in Kris tiansand (an 
icon painted on sto-
ne by Vasile Lefter, 
kept in the  Romani-
an Curch in Kristian-
sand, the Kingdom 
of Norway



Icoana Sfinților 
Ocroti tori ai 
comunităților 
e u h a r i s t i c e 
din Episco pia 
Eu ropei de 
Nord păstra-
tă în Paracli-
sul Centrului 
Episcopal din 
S t o c k h o l m , 
iconar Mihai 
Coman  | Icon 
of the Patron 
Saints of the 
parishes in 
the Dio cese 
of North-
ern Europe 
in the Chapel 
of the Dioce-
san center in 
S t o c k h o l m , 
iconographer 
Mihai Coman
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3.3. The “Holy Voivode Stephen the Great” Youth 
Center (CTSM)

At the initiative and with the blessing of His Grace 
Macarie, there was established the Youth Center 
“Holy Voivode Stephen the Great” (CTSM), whose 
objective is to co-opt young Romanians from Scan-
dinavian countries in projects that bring them closer, 
in order to discover and deepen their knowledge of 
Romanian Orthodox traditions, and especially to 
involve them in the life of the parish communities.
The youth center has branches in each parish, while 
those near the large Scandinavian university centers 
enjoy the largest youth presence.
The activity of the Center has a wide range of fields: 
catechetical meetings, summer and winter camps in 
the Scandinavian countries, pilgrimages and meet-
ings, concerts held by the “Credo” Choral Group in 
Stockholm and the “St. Andrew” Choral Group in 

3.3.   Centrul de tineret „Sfântul Voievod Ștefan 
cel Mare” (CTSM)

La inițiativa și cu binecuvântarea Preasfințitului 
Macarie a luat ființă Centrul de tineret „Sfântul 
Voievod Ștefan cel Mare” (CTSM), al cărui obiectiv 
este acela de a-i coopta pe tinerii români din țările 
scandinave în proiecte care să-i apropie sufletește, 
să le descopere și să le aprofundeze tradițiile orto-
doxe românești, dar, mai ales, să-i implice în viața 
comunităților parohiale.
Centrul de tineret are filiale în fiecare parohie, cele 
din apropierea marilor centre universitare scandi-
nave bucurându-se de prezența cea mai numeroa-
să a tineretului.
Activitatea Centrului are o paletă largă de direcții: 
întruniri catehetice, tabere de vară și de iarnă în 
țările scandinave, pelerinaje și întâlniri, concerte 
susținute de Grupul coral „Credo” de la Stockholm 

Întâlnirea tine-
rilor ortodocși 
din Episcopia 
Ortodoxă Ro-
mână a Euro-
pei de Nord, 
C o p e n h a g a , 
23 septem-
brie 2018 | 
The Meeting 
of the Roma-
nian Ortho-
dox Youth in 
the Romanian 
Orthodox Dio-
cese of North-
ern Europe, 
Copenhagen, 
S e p t e m b e r 
23rd , 2018
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Copenhagen, both in churches and cultural insti-
tutions, and in social and medical establishments, 
projects in painting, stained glass, embroidery and 
sculpture workshops, all aimed at involving young 
people in the liturgical, missionary and philanthropic 
life of communities, and also at establishing soul ties 
between young people from various parishes of the 
Diocese and other Orthodox dioceses. There are 
added even recreational and sports activities in an 
inspired way!
Besides, within the Youth Center there is a parish 
school sector, which coordinates the Sunday school 
projects in a didactic and educational unity, within 
which courses are organized by age segments and 
thematic categories, so that children born or raised in 
Northern Europe may not lose continuity of language, 
ethnicity and faith.
Every year, His Grace Macarie organizes meetings with 
the representatives of the Romanian Orthodox youth 
from Northern Europe. The first meeting took place 
in 2009 in Oslo (Norway), when the hierarch spoke 
about the present day authoritativeness of Saint Basil 
the Great’ s homily to the young. The second meeting 
was organized in Oslo again, on May 9th, 2010, and 
was dedicated to “The Church’s Creed and the Mean-
ing of Our Life”. It was held in the presence of His 
Grace Ambrozie, Bishop of Giurgiu, and Vicar-Bishop 
Emilian Lovişteanul of the Archdiocese of Râmnic.
Other General Assemblies of the youth from the 
Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe 
took place at:
- The Tismana Monastery (July 11-17, 2011);
- Ikast, Denmark (May 3-6, 2012), on the topic: “Sick-
ness-Alleviating Youth: the Youth Caring for People in 
Suffering”;
- The Caraiman Monastery (January 28 - February 4, 2013);
- Copenhagen, Denmark (November 30th, 2013);
- Copenhagen, Denmark (October 17-19, 2014), on 
the topic: “The Holy Martyrs Brâncoveanu, an Exam-
ple of Life and Confession”, attended by over 100 
young people from Sweden, Denmark and Norway, 
under Bishop Macarie’s behest: “Be the Brâncoveanu 
family of Sweden, Denmark and Norway!”; 
- Cluj-Napoca (September 4-7, 2015). More than 40 
young people, leaders of youth groups in Copenha-
gen, Stockholm, Oslo, Bergen, Trondheim, Uppsala 
and other Scandinavian cities, represented the Roma-
nian Orthodox Diocese of Northern Europe at the 

și de Grupul coral „Sfântul Andrei” de la Copenha-
ga, atât în biserici și instituții culturale, cât și în 
așezăminte sociale și medicale, proiecte în atelie-
rele de pictură, de vitraliu, de broderie și de sculp-
tură, toate vizând implicarea tinerilor în viața litur-
gică, misionară și filantropică a comunităților, dar 
și stabilirea unor legături de suflet între tinerii din 
diferite parohii ale Episcopiei și cei din alte eparhii 
ortodoxe. Se adaugă fericit chiar și activități recre-
ative și sportive! 
Tot în cadrul Centrului de tineret funcționează 
sectorul școlilor parohiale, care coordonează în 
unitate didactică și educațională proiectele școlilor 
duminicale în cadrul cărora se organizează cursuri 
pe segmente de vârstă și pe categorii tematice, 
astfel încât copiii născuți sau crescuți în nordul 
Europei să nu piardă continuitatea de limbă, de 
neam și de credință.
  În fiecare an, Preasfințitul Macarie organizea-
ză întâlniri cu reprezentanții tineretului ortodox 
român din nordul Europei. Prima întâlnire a avut 
loc în 2009 la Oslo (Norvegia), când ierarhul a vorbit 
despre actualitatea omiliei către tineri a Sfântului 
Vasile cel Mare. A doua întâlnire a fost organiza-
tă la 9 mai 2010 tot la Oslo, cu tema: „Crezul Bise-
ricii și sensul vieții noastre”, acum fiind prezenți 
și Preasfințiții Ambrozie, episcopul Giurgiului, și 
Emilian Lovișteanul, episcopul-vicar al Arhiepisco-
piei Râmnicului. 
  Alte Adunări generale ale tinerilor din Episcopia 
Ortodoxă Română a Europei de Nord au avut loc la:
- Mănăstirea Tismana (11-17 iulie 2011); 
- Ikast, Danemarca (3-6 mai 2012), cu tema: 
„Tinerețea care alină boala: grija tinerilor față de 
cei aflați în suferință”; 
- Mănăstirea Caraiman (28 ianuarie - 4 februarie 2013); 
- Copenhaga, Danemarca (30 noiembrie 2013);
- Copenhaga, Danemarca (17-19 octombrie 2014), 
cu tema: „Sfinții Martiri Brâncoveni, pildă de viață 
și mărturisire”, la care au participat peste 100 
de tineri din Suedia, Danemarca și Norvegia, sub 
îndemnul episcopului Macarie: „Fiți Brâncoveni ai 
Suediei, ai Danemarcei și ai Norvegiei!”;
- Cluj-Napoca (4-7 septembrie 2015). Peste 40 de 
tineri, lideri ai grupurilor de tineret din Copenha-
ga, Stockholm, Oslo, Bergen, Trondheim, Uppsala 
și alte orașe scandinave, au reprezentat Episcopia 
Ortodoxă Română a Europei de Nord la „Întâlnirea  

http://episcopiascandinavia.se/tiri/70-tiri-2014/487-adunarea-general-a-tinerilor-ortodoci-romani-la-copenhaga-17-18-octombrie-2014
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“Meeting of the Orthodox Youth” in Europe, held in 
Cluj-Napoca between the 4th and the 7th of Septem-
ber, 2015. At the meeting of over six thousand young 
people from the dioceses of the Romanian Patriar-
chate in the country, in the diaspora, in 17 countries 
in Europe and oversea, there was also present His 
Grace Macarie, who, on September 5th, gave a speech 
on the esplanade of the Metropolitan Cathedral of 
Cluj-Napoca, in which he urged young people to fulfill 
their vocation as labourers of Christ in the world: 
“May your enthusiasm and the strength of your 
youth never leave you in your spiritual struggle, for 
the fulfillment of our purpose here on earth, of our 
sanctification and of the world’s in which we abide. 
Therefore, be young and beautiful in the eternity of 
Christ’s presence, so that you will never know loneli-
ness and always feel loved by the Lord and your neigh-
bours! Let Christ take you in His work in the world! 
May you become living members, so that the light 
of Christ revealed in you may shine on everyone!”;
- Ikast, Denmark (May 20-21, 2016), under the 
title “Youth, Orthodoxy and the Challenges of the 
Modern World”, attended by young Romanians and 

Tinerilor Ortodocși” din Europa, desfășurată la 
Cluj-Napoca între 4-7 septembrie 2015. La întâlni-
rea celor peste șase mii de tineri din eparhiile Patri-
arhiei Române din țară, din diaspora, din 17 țări din 
Europa și din afara ei, a fost prezent și Preasfințitul 
Macarie, care, la 5 septembrie, a susținut o 
meditație de pe esplanada Catedralei Mitropoli-
tane din Cluj-Napoca, în cadrul căreia i-a îndem-
nat pe tineri la împlinirea vocației lor de lucră-
tori ai lui Hristos în lume: „Entuziasmul și puterea  
tinereții voastre să nu vă părăsească în lupta 
duhovnicească pentru împli nirea menirii noastre 
aici pe pământ, a sfințirii noastre și a lumii în care 
ne rostuim. Fiți, așadar, tineri și frumoși în veșnicia 
prezenței lui Hristos, pentru ca niciodată să nu 
cunoașteți însingura rea și întotdeauna să vă simțiți 
iubiți de Domnul și de semeni! Lăsați-L pe Hristos 
să vă integreze în lucrarea Lui în lume și deveniți 
mădulare vii, pentru ca lumina lui Hristos vădită în 
voi să lumi neze tuturor!”;
- Ikast, Danemarca (20-21 mai 2016), sub genericul 
„Tinerii, Ortodoxia și provocările lumii moderne”, la 
care au participat tineri români, dar și scandinavi, 
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Scandinavians from the Nordic countries: Sweden, 
Norway, Finland and Denmark. The guest of honour 
was Reverend Professor Constantin Muha, director 
of the Saint Ioan Iacob Orthodox Theological Semi-
nary in Dorohoi, who addressed a teaching word to 
the young people present. His Grace Macarie had a 
dialogue with the young on the topic of the meeting. 
The program continued with recreational, artistic 
and sports activities, which did not lack the sensitive 
moments of poetry and traditional Romanian songs, 
as well as watching a few documentaries;
- Copenhagen, Denmark (October 7th, 2016), a meet-
ing that was part of the events of the “Homage Year” 
dedicated to the religious education of Orthodox 
Christian youth in the Romanian Patriarchate. On 
this occasion, His Holiness Macarie emphasized the 
imperative of the mission among young people: “The 
mission of the Church concerning you, young people, 
is not an option, but a necessity!”;
- Copenhagen, Denmark (November 26th, 2016) – 
recreational events, sports games and the confer-
ence on „The Life in Christ and Our Social Life”, held 
by Reverend Professor Constantin Necula from Sibiu; 

veniți din țările nordice: Suedia, Norvegia, Finlanda 
și Danemarca. Invitatul de onoare a fost părintele 
profesor Constantin Muha, directorul Seminaru-
lui Teologic Ortodox „Sfântul Cuvios Ioan Iacob” 
din Dorohoi, care a adresat un cuvânt de învăță-
tură tinerilor prezenți. Preasfințitul Macarie a avut 
un dialog cu tinerii pe tema întâlnirii. Programul a 
continuat cu activități recreative, artistice și spor-
tive, din care nu au lipsit momentele sensibile de 
poezie și cântecele tradiționale românești, precum 
și vizionarea unor documentare;
- Copenhaga, Danemarca (7 octombrie 2016), întru-
nire care s-a înscris în cadrul manifestărilor „Anului 
Omagial” dedicat în Patriarhia Română educației 
religioase a tineretului creștin ortodox. Cu acest 
prilej, Preasfințitul Macarie a subliniat imperativul 
misiunii printre tineri: „Misiunea Bisericii cu voi, 
tinerii, nu este o opțiune, ci o necesitate!”;
- Copenhaga, Danemarca (26 noiembrie 2016) – 
s-au organizat manifestări recreative, jocuri spor-
tive și conferința cu tema „Viața în Hristos și viața 
noastră socială”, susținută de preotul profesor 
Constantin Necula de la Sibiu;
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- Stockholm (February 24th, 2017) – His Grace Macarie 
has spiritual conversations with young people about 
the Great Lent;
- Stockholm (April 22nd, 2017) – His Grace Macarie has 
a spiritual dialogue with the young people from the 
Youth Center come to the diocesan center from the 
three Scandinavian countries;
- The Cormaia Monastery, Bistriţa-Năsăud County 
(July 1-7, 2017). On July 2nd, 2017, His Grace Macarie 
meets and has a spiritual dialogue with Romanian 
youth from the Youth Center present in the camp 
in Cormaia, organized by the Romanian Orthodox 
Diocese of Northern Europe;
- On September 30th, 2017, at the invitation of the 
CTSM, the theologian Radu Preda, executive presi-
dent of the Institute for the Investigation of the Crimes 
of Communism and the Memory of the Romanian 
Exile (IICCMER), gives a lecture in the parish church of 
“St. George the Trophy-Bearer” in Stockholm on the 
topic: “The Church during Communism”;
- Gothenburg, Sweden (May 6th, 2018) – CTSM organ-
ises a charity event entitled “Bicycle March - Cycling 
for Life”, aiming at raising donations for orphans in 
Copșa Mică, Romania, which the Diocese supports 
within several philanthropic projects;
- Copenhagen (September 22-23, 2018) – there takes 
place the “Meeting of Orthodox Young People from 
Scandinavia”, during which a colloquium was organ-
ized on the importance of fidelity to Christian values   
and to Romanian cultural and artistic values. The 
event brought together “young people accompa-
nied by priests from parishes in Norway, Sweden and 
Denmark, where many young people study, especial-
ly at Danish universities”. Special guests were: Teodor 
Baconschi (“Young Christians in the digital world: 
some proposals for smart adaptation”), Răzvan Bucu-
roiu (“Being young in an old world” – on youth as a 
Christian’s state of mind anywhere and at any time) 
and Vasile Bănescu (“Ideology and falsification of 
reality. The ideological assault of cultural Marxism on 
Christian values”).
On November 1st, 2018, the theologian Radu Preda, 
executive president of the Institute for the Investiga-
tion of the Crimes of Communism and the Memory 
of Romanian Exile (IICCMER) gave a conference at ICR 
Stockholm on “Romania 100. Lessons from the Recent 
Past”, while on Saturday, November 3rd and Sunday, 
November 4th, 2018, the theologian was in dialogue 

- Stockholm (24 februarie 2017) – Episcopul Maca-
rie poartă convorbiri duhovnicești cu tinerii despre 
Postul Mare;
- Stockholm (22 aprilie 2017) – Episcopul Macarie 
poartă un dialog duhovnicesc cu tinerii din Centrul 
pentru Tineret, veniți la centrul eparhial din cele 
trei țări scandinave;
- Mănăstirea Cormaia, jud. Bistrița-Năsăud (1-7 
iulie 2017) – la 2 iulie 2017, Episcopul Macarie se 
întâlnește și poartă un dialog duhovnicesc cu tinerii 
români din Centrul pentru Tineret prezenți în tabă-
ra de la Cormaia, organizată de Episcopia Ortodoxă 
Română a Europei de Nord;
- La invitația CTSM, la 30 septembrie 2017, teologul 
Radu Preda, președintele executiv al Institutului 
de Investigare a Crimelor Comunismului și Memo-
ria Exilului Românesc (IICCMER), susține în biserica 
parohială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din 
Stockholm conferința cu tema: „Biserica în timpul 
comunismului”; 
- Göteborg, Suedia (6 mai 2018) – CTSM organizea-
ză o acțiune caritabilă intitulată „Marșul biciclete-
lor – pedalând pentru viață”, având ca scop strânge-
rea de donații pentru copiii orfani din Copșa Mică, 
România, pe care Episcopia îi susține în cadrul mai 
multor proiecte filantropice; 
-  Copenhaga (22-23 septembrie 2018) – are loc 
„Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Scandinavia”, în 
cadrul căreia a fost organizat un colocviu despre 
importanța fidelității față de valorile creștine și față 
de valorile cultural-artistice românești. Evenimen-
tul a reunit „tineri însoțiți de preoți de la parohii din 
Norvegia, Suedia și din Danemarca, unde studiază 
foarte mulți tineri, cu precădere la universitățile 
daneze”. Invitați speciali au fost: Teodor Baconschi 
(„Tinerii creștini în lumea digitală: câteva propuneri 
de adaptare inteligentă”), Răzvan Bucuroiu („A fi 
tânăr într-o lume bătrână” – despre tinerețea ca 
stare de spirit a creștinului, de oriunde și din orice 
timp) și Vasile Bănescu („Ideologia și falsificarea 
realității. Asaltul ideologic al marxismului cultural 
asupra valorilor creștine”).
La 1 noiembrie 2018 teologul Radu Preda, preșe-
dintele executiv al Institutului de Investigare a 
Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Româ-
nesc (IICCMER) a susținut la sediul ICR Stockholm 
conferința cu tema: „România 100. Lecțiile trecu-
tului recent”, iar sâmbătă, 3 noiembrie și duminică, 



Icoana făcătoare de minuni a Maicii Dom nului Potirul Nesecat păstrată în biserica românească din Göteborg, Regatul Suediei, iconar Toma-
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Kingdom of Sweden, iconographer Toma-Gabriel Chituc
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with the young people from CTSM, in the Romanian 
parish of Copenhagen, advising them: “Let’s always 
pay attention to the membrane of time and history!”

In 2018, CTSM was also involved in other activities, 
such as: “Summer camp for adults and children – 
Bucovina 2018”, “Parish picnic for the family”, a way of 
socializing among parish members during the summer, 
“Orthodox Youth Meeting” in Sibiu (ITO Sibiu).
The camp of young families (Romanian or mixed) is 
another long awaited event in the Romanian Ortho-
dox Diocese of Northern Europe, which brings togeth-
er for a week, every summer, Romanian and Scandi-
navian believers in prayer, for educational activities 
and recreational trips in their native places in Roma-
nia, “in order to strengthen, find or discover (as it is 
the case of the little ones, born and raised abroad) 
the Romanian Orthodox ethos and identity”.
In his turn, His Grace Macarie was present not only 
at the meetings organized by the Youth Center of 
the Diocese. He also responded to invitations from 
the home country, from the ASCOR and LTOR youth 
organizations, to give several conferences:
- 2014: Cluj, Bistriţa, the Ghelari Monastery, Ploieşti 
(“The Joy of Confession, a Divine Gift”, November 
18th), Bucharest (“The Baptism of Tears”, November 
19th), Suceava (“The Sacrament of Confession, the 
Path of Salvation”, December 14th), and Sibiu, where 
he met students from several high schools;
- 2015: in the University Great Hall in Iasi (“Fasting 
– the Link of the Heart with God”, March 17th); Poly-
valent Hall in Botosani (“Fasting – the Foundation of 
Salvation”, March 18th); the Hall of the Administrative 
Center of the Archdiocese of Suceava (“The Benefits 
of the Lent”, March 19th); the Hall of the Faculty of 
Theology in Bucharest (“The Cross, from Crucifixion 
to Resurrection”, March 30th); the House of Culture in 
Ploiești (“The Cross of Sacrifice”, March 31st);
- 2016: Sibiu, spiritual conferences at the Andrei 
Șaguna National Pedagogical College and at the 
Octavian Goga National College, and in the Hall of 
the Faculty of Theology in Sibiu, the conference on 
the theme: „The Mother of God – Model of Chris-
tian Life”, March 28th; the “Crown” church from 
Bistriţa (“The Remedy of Repentance”, March 29th); 
Cluj-Napoca (“The Medicine of Hope”, March 31st 
); Ploieşti (“Love of the Cross”, April 4th); Bucharest 
(“The Cross – Ladder to Heaven”, April 5th); 

4 noiembrie 2018, teologul a fost în dialog cu tine-
rii din CTSM în parohia românească din Copenha-
ga, îndemnându-i: „Să fim mereu cu urechea la 
membrana timpului și a istoriei!”

În anul 2018,  CTSM s-a implicat și în alte activități, 
precum: „Tabăra de vară pentru cei mari și mici – 
Bucovina 2018”, „Picnicul parohial pentru familie”, 
modalitate de socializare între membrii parohiilor 
pe perioada verii, „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși” 
de la Sibiu (ITO Sibiu).
Tabăra tinerelor familii (românești sau mixte) este 
un alt eveniment mult așteptat în Episcopia Ortodo-
xă Română a Europei de Nord, care adună laolaltă 
în fiecare vară, timp de o săptămână, credincioșii 
români și scandinavi în rugăciune, în activități educa-
tive și în drumeții recreative pe meleagurile natale, 
în România, „pentru a întări, a regăsi sau a descoperi 
(cum e cazul celor mici, născuți și crescuți în afara 
țării) ethosul și identitatea ortodoxă-română”. 
La rândul său, Preasfințitul Macarie a fost prezent nu 
doar la întâlnirile organizate de Centrul pentru Tine-
ret al Episcopiei, ci a răspuns și solicitărilor venite din 
țară, de la filialele ASCOR și LTOR, care l-au invitat să 
conferențieze în mai multe rânduri:
-  2014: Cluj, Bistrița, Mănăstirea Ghelari, Ploiești 
(„Bucuria Spoveda niei, dar dumnezeiesc”, 18 
noiembrie), București („Botezul Lacrimilor”, 19 
noiembrie), Suceava („Taina Spovedaniei, calea 
mântuirii”, 14 decembrie) și Sibiu, unde s-a întâlnit 
cu elevii din mai multe licee;
-  2015: Aula Universității din Iași („Postul, liantul 
inimii cu Dumne zeu”, 17 martie); Sala Polivalen-
tă din Botoșani („Postul, temelia mântuirii”, 18 
martie); Aula Centrului administrativ al Arhiepisco-
piei Sucevei („Binefacerile postului”, 19 martie); 
Aula Facultății de Teologie din București („Crucea, 
de la răstignire la Înviere”, 30 martie); Casa de 
cultură din Ploiești („Crucea Jertfei”, 31 martie);
-  2016: Sibiu, conferințe duhovnicești la Colegiul 
Național Pedagogic „Andrei Șaguna” și la Colegiul 
Național „Octavian Goga”, iar în aula Facultății 
de Teologie din Sibiu, conferința cu tema: „Maica 
Domnului – modelul vieții creștine”, 28 martie; bise-
rica „Coroana” din Bistrița („Leacul pocăinței”, 
29 martie); Cluj-Napoca („Doctoria nădejdii”, 31 
martie); Ploiești („Iubirea Crucii”, 4 aprilie); Bucu-
rești („Crucea – Scară către Cer”, 5 aprilie );



86   numărul 11/2018

- on August 9th, 2017, he met and had a dialogue with 
the young people from ASCOR, the branch in Cluj, 
present in the camp in Apuseni Mountains;
- 2018: the “Mihai Eminescu” Hall of the “Alexan-
dru Ioan Cuza” University of Iași (“Goodness – the 
Forgotten Virtue of Christians”, March 20th); the 
Aula Magna of the Faculty of Law in Bucharest 
(“Love Answers All Questions”, March 22nd); the Hall 
of the Faculty of Theology in Sibiu (“Gentleness, 
the Spiritual Weapon of the Christian Against the 
Enemies”, March 27th); the “Holy Trinity” Episcopal 
Cathedral in Baia Mare (“Suffering or the Path of 
Enduring Together with Christ”, March 28th); Cluj-
Napoca (“Discernment: the Salvation the Orthodox 
in the Last Days”, March 29th).

3.4. The “Saint Antipa from Calapodești” Pilgrim-
age Center

This Center organized several pilgrimages to patron 
feasts of the diocese, of the parishes, on the terri-
tory of the three Scandinavian countries, following 
the traces of the saints who lived in these lands, to 
monasteries and churches in Romania and in the 
Holy Places (in Jerusalem, Sinai, Cappadocia and 
Mount Athos or the holy healers of Greece).
Aware that pilgrimages are an opportunity for 
personal spiritual strengthening, and also for the 
cohesion of communities, manifesting a deep 
piety towards the saints with holy relics, His Grace 
Macarie initiated and led several pilgrimages and 
camps with young people and believers in the Scan-
dinavian lands:
- in Eskilstuna, at the relics of St. Anne of Novgorod, 
kept in the Swedish Orthodox Church in this city (April 
4th, 2009);
- at Husaby, at the Fountain of St. Siegfried, Enlight-
ener of Sweden (May 21st, 2009);
- between May 27th and June 5th, 2009, His Grace 
Macarie, together with a group of Romanian priests 
and believers from Sweden, Norway and Denmark, 
participated in the pilgrimage organized by the Roma-
nian Patriarchate in Asia Minor, following the traces 
of the Cappadocian Saints. The group of pilgrims also 
participated in the holy services in Constantinople 
and Cappadocia, officiated by His Beatitude Bartho-
lomew, Patriarch of Constantinople, and His Beati-
tude Daniel, Patriarch of Romania;

-  la 9 august 2017, s-a întâlnit și a purtat un dialog 
cu tinerii din ASCOR, filiala Cluj, prezenți în tabăra 
din Munții Apuseni;
- 2018: Aula „Mihai Eminescu” a Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași („Bunătatea – virtu-
tea uitată a creștinilor”, 20 martie); Aula Magna a 
Facultății de Drept din București („Iubirea răspun-
de la toate întrebările”, 22 martie); Aula Facultății 
de Teologie din Sibiu („Blândețea, arma duhov-
nicească a creștinului împotriva vrăjmașilor”, 27 
martie); Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din 
Baia Mare („Suferința sau calea împreună pătimi-
rii cu Hristos”, 28 martie); Cluj-Napoca („Discer-
nământul: salvarea ortodocșilor în vremurile din 
urmă”, 29 martie).

3.4.   Centrul de Pelerinaje „Sfântul Antipa de 
la Calapodești”

Acest Centru a organizat mai multe pelerinaje la 
hramul episcopiei, la hramurile parohiilor, pe teri-
toriul celor trei țări scandinave, pe urmele sfinților 
care au viețuit în aceste ținuturi, la mănăstiri și 
biserici din România și din Locurile Sfinte (în Ieru-
salim, Sinai, Capadocia și la Muntele Athos ori la 
sfinții vindecători din Grecia). 
Conștient de faptul că pelerinajele sunt prilej 
de întărire duhovnicească personală, dar și de 
coeziune a comunităților, manifestând o adân-
că evlavie față de sfinții purtători de moaște, 
Preasfințitul Macarie a inițiat și a condus mai 
multe pelerinaje și tabere cu tinerii și credincioșii 
din ținuturile scandinave:
- în Eskilstuna, la moaștele Sfintei Ana de Novgo-
rod, păstrate în biserica ortodoxă suedeză din 
acest oraș (4 aprilie 2009);
- la Husaby, la Fântâna Sfântului Sigfrid, Luminăto-
rul Suediei (21 mai 2009);
- în perioada 27 mai – 5 iunie 2009, Episcopul 
Macarie, împreună cu un grup de preoți și credin-
cioși români din Suedia, Norvegia și Danemarca, 
a participat la pelerinajul organizat de Patriarhia 
Română în Asia Mică, pe urmele Sfinților Capa-
docieni. Grupul de pelerini a participat și la sfin-
tele slujbe din Constantinopol și din Capadocia, 
oficiate de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul 
Constantinopolului și de Preafericirea Sa Daniel, 
Patriarhul României;
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- in Trondheim, on the traces of the Holy King Martyr 
Olav, the Christianizer of Norway (July 26-30, 2009);
- in Växjö, Sweden, in the city of St. Sigfried, the 
Enlightener of Sweden, together with His Eminence 
Andrei, Archbishop of Alba Iulia (October 4th, 2009);
- at the Roman Catholic Church in Oslo, Norway, 
where the relics of the Holy King and Martyr Olav are 
kept (May 9th, 2010);
- between September 18-28, 2010, His Grace Macarie 
led an impressive group of pilgrims to the Holy Land 
and Mount Sinai, consisting of priests and faithful 
from the diocese;
- between September 17-26, 2011, 40 faithful and six 
priests from the Diocese of Northern Europe, accom-
panied by His Grace Bishop Macarie, participated in 
a pilgrimage to Romania on the theme “The Chris-
tian Family”, aiming at rediscovering the deep values   
of the Christian family through prayer and spiritual 
conversations with Romanian hierarchs and clergy 
from various Romanian monasteries;
- on November 4th, 2011, a group of pilgrims consisting 
of hierarchs and Orthodox, Coptic and Syrian priests 
from Sweden and representatives of the Institute 
of Orthodox Studies in Stockholm, led by His Grace 
Macarie, visited the Faculties of Orthodox Theology 
in Iași and Bucharest;
- in Trondheim, Norway, His Grace Macarie togeth-
er with Orthodox clergy and faithful of different 
nationalities participated in the traditional pilgrim-
age in honour of the Holy King Martyr Olav (July 
27-28, 2012);
- pilgrimage to the “Holy Cross” Social and Pastoral 
Center of the Caraiman Monastery – Bușteni (Prahova 
County) and to the Patriarchal Cathedral – by a group 
of 40 young Romanians from Scandinavia, but also 
Swedes, Danes and Norwegians converted to Ortho-
doxy, led by His Grace Macarie (February 2nd, 2013);
- pilgrimage to Copenhagen, Bredared (Sweden), 
Bergen (Norway), to monasteries and holy places, as 
well as through the Norwegian fjords (June 2015);
- pilgrimage to the West Coast of Norway (June 2016);
- pilgrimage to the Holy Places, attended by almost 
100 clergy and faithful from Sweden (October 31st 
– November 7th, 2017). His Grace Macarie, accom-
panied by the clergy from the group of pilgrims, 
was received in audience by His Beatitude Patri-
arch Theophilus III of Jerusalem and of the whole 
of Palestine;

- la Trondheim, pe urmele Sfântului Rege Martir 
Olav, creștinătorul Norvegiei (26-30 iulie 2009);
- la Växjö, Suedia, în orașul Sfântului Sigfrid, 
creștinătorul Suediei, împreună cu Înaltpreasfințitul 
Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei (4 octombrie 2009);
- la biserica romano-catolică din Oslo, Norvegia, 
unde sunt păstrate moaștele Sfântului Rege și 
Martir Olav (9 mai 2010);
- în perioada 18-28 septembrie 2010, Preasfințitul 
Macarie a condus în Ţara Sfântă și la Muntele Sinai 
un grup impresionant de pelerini format din preoți 
și credincioși din eparhie;
- în perioada 17-26 septembrie 2011, 40 de credin-
cioși și șase preoți din Episcopia Europei de Nord, 
însoțiți de Preasfințitul Episcop Macarie, au partici-
pat la un pelerinaj în România cu tematica „Fami-
lia creștină”, având ca scop redescoperirea valo-
rilor profunde ale familiei creștine prin rugăciune 
și convorbiri duhovnicești cu ierarhi români și cu 
duhovnici din diverse mănăstiri românești;
- la 4 noiembrie 2011, un grup de pelerini format 
din ierarhi și preoți ortodocși, copți și sirieni din 
Suedia și din reprezentanți ai Institutului de Studii 
Ortodoxe din Stockholm, condus de Preasfințitul 
Macarie, a vizitat Facultățile de Teologie Ortodoxă 
din Iași și București;
- la Trondheim, Norvegia, Preasfințitul Macarie împre-
ună cu clerici și credincioși ortodocși de diferite 
naționalități au participat la tradiționalul pelerinaj în 
cinstea Sfântului Rege Martir Olav (27-28 iulie 2012);
- pelerinaj la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce” 
al Mănăstirii Caraiman – Bușteni (jud. Prahova) și 
la Catedrala Patriarhală – un grup de 40 de tineri 
români din Scandinavia, dar și suedezi, danezi și 
norvegieni convertiți la Ortodoxie, conduși de 
Episcopul Macarie (2 februarie 2013);
- pelerinaj în Copenhaga, Bredared (Suedia), Bergen 
(Norvegia), la mănăstiri și locuri sfinte, precum și 
prin fiordurile norvegiene (iunie 2015);
- pelerinaj în fior durile de pe coasta de vest a 
Norvegiei (iunie 2016);
- pelerinaj la Locurile Sfinte, la care au participat 
aproape 100 de clerici și credincioși din Suedia 
(31 octombrie – 7 noiembrie 2017). Preasfințitul 
Macarie, însoțit de clericii din grupul de pele-
rini, a fost primit în audiență de Preafericitul  
Părinte Patriarh Teofil al III-lea al Ierusalimului și al  
întregii Palestine;







Imagini din pelerinajul la Muntele Athos, iulie-august și decembrie 2018 | Images from the pilgrimage on Mount Athos, July-August and December 2018





93CandelaNordului

- pilgrimage to the Holy Mount Athos, attended by 
Romanian believers from the Scandinavian coun-
tries (July-August and December 2018). His Grace 
Macarie visited and served especially in the monas-
tic communities of Vatopedi, Simonopetra and 
Pantokratoros Monasteries, in the Romanian Cells 
belonging to the Vatopedi, Pantokratoros and Stav-
ronikita Monasteries, as well as in the Romanian 
Lakko and Prodromos Hermitages.

4. Pastoral and missionary aspects

The pastoral and missionary work of a diocese is 
the most difficult to synthesize and, much more, 
to quantify. For not only the specific accomplish-
ments, most of the time not even their quality, are 
the ones granting the “success”, that is, the spiritual 
fruit-bearing, but the grace of God and people’s will 
and good hearts, their yearning “to root” the heav-
enly kingdom on earth. Therefore, any intention to 
determine a full inventory has, de plano, its limits. 
However, where there are the servants of the altars’ 
good will and good action, the results will emerge, 
visible and “quantifiable”, or mysteriously, in the 
hearts of the believers.
Such is the case of His Grace Macarie, for whose 
missionary zeal there bear testimony tens, maybe 
hundreds of thousands of kilometers traveled not 
only in the three northern kingdoms (Sweden, 
Norway and Denmark), but also in Finland, Iceland, 
Greenland, the Svalbard Archipelago and the Faroe 
Islands, offering the Romanian communities joy and 
spiritual comfort: “The election of His Grace Macarie 
was truly providential, for the new hierarch proved 
instantly he has the missionary spirit with which he 
was endowed by God (our italics)” (The Most Rever-
end Metropolitan Serafim Joantă); “Bishop Macarie is 
an efficient, modest and determined missionary in the 
service of Romanian Orthodoxy”. The same applies 
to the self-sacrificing priests, who fulfill a mission far 
more difficult as compared to the one carried out by 
clergy at home: “to be a priest in the diaspora, well, 
that is the true priesthood, the true sacrifice! To run 
colossal distances for each soul, with and without 
time, to live among foreigners looking after your own, 
to be humble even when it doesn’t come naturally 
and only because of the turn of events, to carry out 
a real mission among people who came for work and 

- pelerinaj la Sfântul Munte Athos, la care au 
participat credincioși români din țările scandi-
nave (iulie-august și decembrie 2018). Episcopul 
Macarie a poposit și a slujit în mod deosebit în 
mijlocul comunităților monahale de la Mănăstiri-
le Vatopedu, Simonopetra și Pantocrator, la Chili-
ile românești ce aparțin de Mănăstirile Vatopedu, 
Pantocrator și Stavronichita, precum și la Schiturile 
românești Lacu și Prodromu.
  
4.  Aspecte pastoral-misionare

Lucrarea pastoral-misionară a unei eparhii este cel 
mai dificil de sintetizat și, cu atât mai mult, de cuan-
tificat. Căci nu doar realizările punctuale, adeseori 
nici chiar calitatea acestora, sunt cele care asigură 
„succesul”, adică rodirea duhovnicească, ci harul 
lui Dumnezeu și voința sau buna inimă a oamenilor, 
dorul lor de a „împământeni” împărăția cerească. 
De aceea, orice intenție de inventariere de acest fel 
are de plano limitele ei. Totuși, acolo unde există 
bună vrere și bună făptuire a slujitorilor altarelor, 
rodul nu va întârzia să apară, fie vizibil și „cuantifi-
cabil”, fie tainic, în inimile credincioșilor.
Este și cazul Preasfințitului Macarie, despre al 
cărui zel misionar stau mărturie zecile, poate sute-
le de mii de kilometri parcurși nu doar în cele trei 
regate nordice (Suedia, Norvegia și Danemarca), 
ci și în Finlanda, Islanda, Groenlanda, Arhipelagul 
Svalbard și Insulele Feroe, oferind comunităților 
românești bucurie și mângâiere duhovnicească: 
„alegerea Preasfințitului Macarie a fost cu adevă-
rat providențială, căci noul ierarh și-a dovedit 
dintru început duhul misionar cu care era înzes-
trat de Dumnezeu (s.n.)” (Înaltpreasfințitul Mitro-
polit Serafim Joantă); „Preasfințitul Episcop Maca-
rie este un misionar eficient, modest și hotărât 
întru slujirea Ortodoxiei Românești”. Tot așa este 
și cazul preoților săi jertfelnici, care împlinesc o 
misiune mult mai dificilă decât cea a clericului din 
țară: „ca preot în diaspora, ei bine, acolo poate 
fi întâlnită adevă rata preoție, adevărata jertfă! Să 
alergi distan țe colosale pentru fiecare suflet, cu 
timp și fără timp, să stai tot timpul printre străini 
căutându-i pe ai tăi, să te smerești fără să-ți vină, 
ci doar prin natura împrejurărilor, să faci misiune 
reală printre oameni veniți la lucru și nu la hram 
este deosebit de dificil. Te mângâie însă gândul 
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not for the patron feast, that is particularly difficult. 
But you are comforted by the thought that you are 
somehow restoring the Kingdom of Heaven in the 
earthly kingdom of Sweden, that you are sowing the 
warm faith in the cold human soil of the North, that 
you are offering the bread of Life to those who left in 
search of the bread of everyday life”.
A minister with and without time for the Romanians in 
Scandinavia (“in permanent pastoral or cultic move-
ment”), getting involved in the life of parish commu-
nities not only by liturgical service on Sundays, feasts 
and holidays, yet also by participating in weddings, 
baptisms, memorials, repasts, anniversaries, by 
pastoral visits at home, by visiting the sick in hospitals 
and at home, as well as those being deprived of free-
dom, locked in penitentiaries, “His Grace Macarie is 
loved by the faithful for the warmth of his soul while 
approaching them, for his heartfelt word, for partici-
pating in their sufferings (our italics)”, as Metropolitan 
Serafim Joantă states.
The depiction of a pastor, of a warm father, close 
to his faithful, is completed by strong realism and 
penetrating intuitions of the hierarch who lives and 
carols in this “shaded and cold”, not only literally, but 
also figuratively, part of Europe. By reading or listen-
ing to Bishop Macarie’s pastoral letters and sermons, 
you are enthralled by his lively word, full of spiritual 
sensitivity, yet you cannot ignore the pastoral speech 
adapted to the complex realities of today’s world and 
of the tremendously secularized realm of the West. 
Certainly, this sense of the times, which derives from 
a vein, a genetic ancestry specific to the Transylva-
nian – who survived so many dramatic ages due to 
this paradox of the cohabitation in his conscience of 
the historical and of the, what I wouldn’t call, “anhis-
torical” sense, but rather the metahistorical, even 
eschatological (but not millenarist!) –, either from the 
historical buildup and the experience of pastorship in 
the Western diaspora, or deriving from all of them, 
hence, this sense of the times, that Bishop Macarie 
has, is a precious aid for the Romanian faithful in 
Northern Europe, much needed for the preservation 
of their axiological landmarks.
Remarkable are also the national, patriotic and 
cultural dimensions of the pastoral act in the dias-
pora. His Grace Macarie and his priests give not 
only spiritual assistance, but, moreover, carry with 
and within themselves the image and the genuine  

că refaci, cumva, Împărăția Cerurilor în regatul 
pământesc al Suedi ei, că însămânțezi căldura 
credinței în solul uman rece al Nordului, că dai 
pâinea Vieții celor plecați în căutarea pâinii celei 
de toate zilele”.
Slujitor cu timp și fără timp al românilor din Scandina-
via („în permanentă mișcare pastorală sau cultică”),  
implicându-se în viața comunităților parohiale nu 
doar prin slujirea liturgică în duminici, la hramuri 
și sărbători, ci și prin participarea la cununii, 
botezuri, parastase, agape, aniversări, prin vizi-
te pastorale la domiciliu, prin cercetarea bolna-
vilor în spitale și acasă, precum și a celor privați 
de libertate, închiși în penitenciare, „Preasfințitul 
Macarie este iubit de credincioși pentru căldura 
sufletească cu care se apropie de ei, pentru cuvân-
tul său pornit din inimă, pentru participarea la 
durerile lor (s.n.)”, așa cum mărturisește Părintele 
Mitropolit Serafim Joantă.
Chipul de păstor, de părinte cald, apropiat de 
credincioșii săi, este completat însă de simțul realist 
și de intuițiile pătrunzătoare ale ierarhului trăitor și 
„colindător” în această parte de Europă, „umbroasă 
și răcoroasă” nu doar la propriu, ci și la figurat. Citind 
sau ascultând pastoralele și predicile Episcopului 
Macarie, te pătrunzi de cuvântul vibrant, plin de 
simțire duhovnicească, dar nu poți să nu observi și 
discursul pastoral adaptat realităților atât de comple-
xe ale vremurilor de azi și ale spațiului occidental 
puternic secularizat. De bună seamă, acest simț al 
vremurilor, care derivă fie dintr-o vână, dintr-un  
filon genetic specific transilvăneanului – care 
a supraviețuit atâtor epoci dramatice tocmai 
datorită paradoxului coabitării în conștiința lui a 
simțului istoric cu cel, nu l-aș numi „anistoric”, ci 
mai degrabă metaistoric, chiar eshatologic (nu 
însă milenarist!) –, fie din formația de istoric și din 
experiența pastorației în diaspora occidentală, fie 
derivând din toate la un loc, așadar, acest simț al 
vremurilor, pe care Episcopul Macarie îl posedă, 
se constituie cu siguranță într-un ajutor prețios 
de care credincioșii români din nordul Europei 
au nevoie pentru a-și păstra reperele axiologice.
De remarcat apoi și dimensiunea național-
patriotică și culturală a actului pastoral din diaspora, 
Preasfințitul Macarie și preoții săi oferind nu doar 
asistență duhovnicească, ci și purtând cu și în sine 
chipul și simțământul genuin al lui „Acasă”, al acelei 



Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Sporirea minții de la Ikast, Regatul Danemarcei, iconar Toma-Gabriel Chituc | The mira-
cle-worker Icon of the Mother of God Enlightener of the Minds in Ikast, the Kingdom of Denmark, iconographer Toma-Gabriel Chituc



Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Stăpâna Fiordurilor din biserica românească din Stavanger, Regatul Norvegiei, iconar 
Toma-Gabriel Chituc | The miracle-worker Icon of the Mother of God The Mistress of the Fjords in Romanian Church in Stavanger, the 
Kingdom of Norway, iconographer Toma-Gabriel Chituc
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feeling of “Home”, of this spiritual and ethnic matrix 
that offers the Romanians in the diaspora the strong-
est identity support. Not accidentally, the pastoral 
and social programs for upholding Christian values   
are doubled by projects of treasuring Romanian 
spirituality and culture. The collaborators of Bishop 
Macarie themselves, priests and believers, noticed 
“his power to imprint all actions and projects of the 
young Diocese, a strong Romanian atmosphere, 
embedded in the right worshipping Orthodoxy”, 
which does not surprise us at all, considering the 
professional training and scientific record of the 
hierarch, both in the history of the Church and in the 
Romanian frame of mind. It is an obvious truth that, 
above all administrative organizations, His Grace 
Macarie and the priests of the Romanian commu-
nities in Scandinavia gather Romanians along, both 
in Eucharistic communion and in unity of nation  
and language. 
Another characteristic that springs from the same 
profile is the emphasized cultural dimension 
imprinted in the pastoral act, that can be found in 
the interest for scientific, cultural, artistic, editorial 
and many other events. All of these, nevertheless, 
without the cold detachment of the office intellec-
tual, yet, on the contrary, in vivid connection with 
pastoral life with the pulse of the communities. It 
is proved by the presence of the hierarch in every 
parish, sometimes several times during the same 
year, which offers the advantage of observation and 
evaluation of the pastoral and missionary activity of 
every parish. 
Aside all the efforts of the diplomacy and the admin-
istrative mechanisms provided by the Romanian 
State for its citizens in diaspora, the Romanians in 
Scandinavia find in Bishop Macarie an unconditional 
support, always available and attentive, not only to 
the needs of the communities, but also to the specific 
and even personal necessities of the believers.  These 
characteristics made Metropolitan Serafim Joantă 
define him as “a hierarch with a warm heart in the 
cold North of Europe” and The Most Reverend Pimen 
of Suceava and Rădăuți, as “a man with a pure heart…, 
a man without guile, humble and patient in the pasto-
ral service…; Bishop Macarie’s ministry is apostolical 
and, at the same time, ‘martyrial’“.
Joining this ascertainment, without any shallow-
ness and without a doubt, after going through so 

matrici spirituale și etnice care oferă românilor  
din diaspora cel mai puternic suport identitar. 
Nu întâmplător, programele pastorale și sociale 
pentru susținerea valorilor creștine sunt dublate 
de proiecte de valorificare a spiritualității și culturii 
românești. Înșiși colaboratorii Episcopului Macarie, 
preoți și credincioși, au sesizat „puterea-i de a impri-
ma tuturor acțiunilor și proiectelor desfășurate în 
cadrul tinerei Episcopii un puternic suflu românesc, 
pătruns de Ortodoxia dreptmăritoare”, ceea ce nici 
nu surprinde de altfel, având în vedere formarea 
profesională și palmaresul științific ale ierarhului 
care deține diplome doctorale atât în istoria Bise-
ricii, cât și a mentalului românesc. Este un adevăr 
demonstrat faptul că, mai presus de orice organis-
me administrative, Preasfințitul Macarie și preoții 
comunităților românești din Scandinavia îi strâng 
pe români laolaltă, atât în comuniune euharistică, 
cât și în unitate de neam și de limbă.
O altă trăsătură care izvorăște din același profil 
este accentuata dimensiune culturală amprentată 
actului pastoral, regăsită în preocupările pentru 
manifestări științifice, cultural-artistice, editori-
ale etc. Toate acestea însă, fără detașarea rece 
specifică intelectualului de birou, ci, dimpotri-
vă, într-o împletire cu viața pastorală, cu pulsul 
comunităților. O probează prezența ierarhului în 
fiecare parohie, în unele cazuri de mai multe ori 
pe parcursul aceluiași an, ceea ce oferă avantajul 
observării și evaluării activității pastoral-misionare 
a fiecărei parohii. 
Dincolo de toate eforturile diplomatice și meca-
nismele administrative puse la dispoziție de către 
Statul român pentru cetățenii săi din diaspora, 
românii din Scandinavia găsesc în Episcopul Maca-
rie un sprijin necondiționat, mereu disponibil și 
atent nu doar la nevoile comunităților, ci și la cele 
specifice și chiar personale ale credincioșilor, trăsă-
turi care-l fac să fie numit de către Înaltpreasfințitul 
Mitropolit Serafim Joantă drept „un ierarh cu 
inimă caldă în Nordul rece al Europei”, iar de către 
Înaltpreasfințitul Pimen al Sucevei și Rădăuților 
drept „om cu inimă curată..., om fără vicleșug, 
smerit și răbdător în slujirea pastorală...; slujirea 
Părintelui Episcop Macarie este una apostolească 
și, în același timp, «mucenicească»”. 
Alăturându-ne acestor constatări, fără nicio gratu-
itate și fără niciun dubiu, în urma lecturării atâtor 



| In these days of the Holy Passions of Christ our Savior, we arrived at the end of the world, in Greenland, searching for the few Romani-
ans living here. The Gentle Shepherd commanded us to go after all the lost sheep! 
With paternal and brotherly love and care, your Pilgrim Bishop 
Macarie of the Diocese of Northern Europe

| Among the snowdrifts of Scandinavia, carrying the Cross of Christ 
and the sack of a pilgrim bishop, I turn, yearningly, to you, dearly 
beloved sisters and brothers! Today, March 8th, 2018, is a special 
day: 59 years since the wedding day of my parents Ana and Vasile. 
I congratulated them and wished them what I wish you too: To be 
householders of Christ! And towards men, the exhortation of the 
Holy Apostle Paul: Love your wives as Christ loved the Church and 
gave Himself for her (Ephesians 5:25). Because we love, defend and 
uphold the family!
+Father Bishop Macarie Drăgoi

| On the North Sea, traveling longingly by ship to the Roma-
nians in Denmark, after a blessed week spent at my monas-
tery of origin in Romania and in my beloved native places. Let 
us advance with confidence and hope on the path of Great 
Lent, taking care to carry with us, in the pilgrim's bag, the Holy 
Communion, and let us make our journey a road to each other 
and all together to Christ!
With episcopal blessings in Christ, Your Father and Brother 
Pilgrim Bishop Macarie



Imagini și mesaje ale Preasfințitului Părinte Episcop Ma-
carie din slujirea în ținuturile extreme ale Nordului | Ima-
ges and messages of His Grace Bishop Macarie during his 
mission in the extreme Northern lands

| His Grace Bishop Macarie Drăgoi together with the Romanian brethren in Nuuk, the capital city of Greenland, 3rd of April 2018

| His Grace Bishop Macarie Drăgoi on the bus in Nuuk, 
the capital city of Greenland, 4th of April 2018



| His Grace Bishop Macarie Drăgoi waving the Romanian flag in Nuuk, the capital city of Greenland, 3rd of April 2018

| I'm coming back from Greenland with the heart basket full of love! I want to share with all of You the joy of unique meetings with these 
wonderful brave and beautiful Greenlanders! Your Father, Brother and Friend,
+Bishop Macarie Drăgoi of the Diocese of Northern Europe, April 2018



| I'm coming 
back from Gre-
enland with the 
heart basket full 
of love! I want 
to share with all 
of You the joy of 
unique meetings 
with these won-
derful brave and 
beautiful Gre-
enlanders! Your 
Father, Brother 
and Friend,
+Bishop Macarie 
Drăgoi of the Dio-
cese of Northern 
Europe, April 
2018



Slujind Învierea Domnului dincolo de Cercul Polar, în Skjervøy, Regatul Norvegiei, aprilie 2018 | Celebrating the Resurrection of the 
Lord beyond the Arctic Circle, in Skjervøy, the Kingdom of Norway



| I give glory to the Most Merciful God for deserving me to arrive now in the Norwegian Svalbard Archipelago, covered with snow, where I raised the Holy 
Cross and our beloved national flag, looking for the four Romanian brothers who arrived in these remote northern lands off the Arctic Ocean.
 Your Father, Brother and Friend,
 + Macarie Drăgoi, The Pilgrim Bishop of Northern Europe
Friday, May 25th, 2018



Vineri, 25 mai 2018, slujind Liturghia în Svalbard și în Duminica Rusaliilor, 27 mai 2018, la Liturghia și Vecernia plecării genunchilor în Bergen, Regatul 
Norvegiei | Friday, May 25th, 2018, serving the Liturgy in Svalbard and on Whitsunday, May 27th, 2018, at the Liturgy and the Vespers of the kneeling, 
in Bergen, the Kingdom of Norway
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documente și mărturii, dar și a întâlnirii personale  
atât cu Preasfinția Sa, cât și cu colaboratori 
apropiați, considerăm deloc impropriu cognome-
nul de „Părintele românilor din Scandinavia” sau 
Părintele „Scandinaviei românești” pe care i-l 
putem atribui Episcopului Macarie. 

Spicuiri din activitatea liturgic-sacramentală și 
pastoral-administrativă din Episcopia Europei  
de Nord

Așa cum afirmam ceva mai sus, lucrarea pasto-
ral-misionară a unei eparhii sau a chiriarhului ei 
este cel mai dificil de sintetizat, dincolo de date-
le statistice (pe care le-am putea numi „lucra-
rea Martei”) – care pot, într-o oarecare măsură, 
cuantifica această lucrare –, rodul fiind dat de 
„lucrarea Mariei”, de lucrarea tainică a harului 
dumnezeiesc îngemănată cu „lucrarea talan-
tului” de către păstorul de suflete. Tocmai de 
aceea socotim că cifrele, inventarele, statisti-
cile nu pot releva decât parțial lucrarea pasto-
ral-misionară a unei eparhii/parohii sau a unui 
ierarh/preot. 
Iată câteva date din ultimii ani menite să contu-
reze o schiță a impresionantei activități litur-
gic-pastorale și administrative a Episcopului 
Macarie și a preoților din Episcopia Europei de 
Nord, care slujesc în acest vast ținut, din Dane-
marca până în insulițele norvegiene de dincolo 
de Cercul Polar.

2016: Preasfințitul Macarie: 135 de Sf. Litur-
ghii oficiate; 4 hirotonii; 90 de alte Sfinte Taine; 
700 de ierurgii și slujbe misionare; 10 sfințiri 
de biserici, paraclise și capele nou-construite; 
3 resfințiri de locașuri de cult; o inaugurare de 
așezământ eclesial nou; 295 de vizite pastorale la 
parohii și filii; 72 de vizite pastorale la mănăstiri 
și schituri; 542 de vizite la așezăminte bisericești 
sociale, medicale, cultural-educaționale; 12 vizi-
te în școlile teologice. Un total ar subsuma 943 
de slujbe și 921 de vizite pastorale!
Din punct de vedere administrativ, iată câte-
va repere pentru anul 2016: 50 de prezidări de 
conferințe preoțești pastoral-misionare, 320 de 
primiri oficiale/audiențe, 30 de vizite frățești în 
alte eparhii, 10 întâlniri ecumenice locale.

many documents and testimonies, and also meeting 
in person with His Grace, as well as with his close 
collaborators, we consider very proper the appella-
tive “The Father of the Romanians in Scandinavia” 
or The Father of “Romanian Scandinavia”, which 
we can assign to Bishop Macarie. 

Excerpts from liturgical and sacramental, pasto-
ral and administrative activities in the Diocese of 
Northern Europe

As we have stated above, the pastoral and mission-
ary work of a diocese or its hierarch’s is the most 
difficult to synthesize, beyond statistical data 
(which we might call the “work of Martha”) - which 
may, to some extent, quantify this work - the fruit 
being given by the “work of Mary”, by the myste-
rious work of divine grace twinned with the “use 
of the talents” by the shepherd of souls. For this 
reason we consider that the figures, inventories, 
statistics can only partially reveal the pastoral and 
missionary work of a diocese/parish or of a hier-
arch/priest.
Here are some data from recent years designed 
to outline the impressive liturgical, pastoral and 
administrative activity of Bishop Macarie and 
the priests of the Diocese of Northern Europe, 
who serve in this vast land, from Denmark to the 
Norwegian islands beyond the Arctic Circle.

2016: His Grace Macarie: 135 Holy Liturgies offici-
ated; 4 ordinations; 90 celebrations of  other Holy 
Sacraments; 700 sacramentals and missionary 
services; 10 consecrations of newly built church-
es, oratories and chapels; 3 re-consecrations 
of places of worship; an inauguration of a new 
ecclesiastical establishment; 295 pastoral visits to 
parishes and filial churches; 72 pastoral visits to 
monasteries and hermitages; 542 visits to social, 
medical, cultural and educational church estab-
lishments; 12 visits to theological schools. A total 
of 943 liturgical services and 921 pastoral visits 
would subsume!
From an administrative point of view, here are 
some landmarks for 2016: 50 presidencies of 
pastoral and missionary priestly conferences, 320 
official receptions/audiences, 30 fraternal visits to 
other dioceses, 10 local ecumenical meetings.
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2017: His Grace Macarie: 150 Holy Liturgies offi-
ciated; 3 ordinations; 90 other Holy Sacraments; 
700 sacramentals and missionary services; 10 
consecrations of newly built churches, chap-
els and funeral parlours; 2 inaugurations of new 
ecclesiastical establishments; 250 pastoral visits 
to parishes and filial churches; 75 pastoral visits to 
monasteries and hermitages; 500 visits to social, 
medical, cultural and educational church estab-
lishments; 15 visits to theological schools.
From an administrative point of view, here are 
some landmarks for 2017: 50 presidencies of 
pastoral and missionary priestly conferences, 300 
official receptions/audiences, 35 fraternal visits to 
other dioceses.
There it is, an agenda at the limit of time and ener-
gy resources (!), as Răzvan Bucuroiu noticed on the 
spot: “On the territory of the diocese of Northern 
Europe, …Romanians – like their hosts – almost 
never take a rest. Especially the priests, follow-
ing the tireless example of their Bishop, His Grace 
Macarie Drăgoi. It is true, he benefits from the age 
advantage (he still is the youngest bishop in the 
Synod), but his dynamics have another source”.
It can be seen from the large number of missionary 
services and pastoral visits, some at people’s places, 
that there is a specific pastorship in the diaspora, 
which emphasizes more than in the homeland the 
individual pastoral care, the search for the believer, 
the “return of the Church in the home of the church 

2017: Preasfințitul Macarie: 150 de Sf. Liturghii 
oficiate; 3 hirotonii; 90 de alte Sfinte Taine; 
700 de ierurgii și slujbe misionare; 10 sfințiri 
de biserici, paraclise și capele nou-constru-
ite; două inaugurări de așezăminte eclesiale 
noi; 250 de vizite pastorale la parohii și filii; 
75 de vizite pastorale la mănăstiri și schituri; 
500 de vizite la așezăminte bisericești sociale, 
medicale, cultural-educaționale; 15 vizite în  
școlile teologice.
Din punct de vedere administrativ, iată câte-
va repere pentru anul 2017: 50 de prezidări de 
conferințe preoțești pastoral-misionare, 300 de 
primiri oficiale/audiențe, 35 de vizite frățești în 
alte eparhii.
Iată o agendă la limita resurselor de timp și 
de energie (!), așa cum observa la fața locului 
Răzvan Bucuroiu: „Pe teritoriul eparhiei Euro-
pei de Nord, …românii – asemeni gazdelor lor – 
aproape că nu-și dau odihnă nicicând. Mai ales 
preoții, după exemplul neobosit al Episcopului 
lor, Prea Sfințitul Maca rie Drăgoi. E drept, aces-
ta beneficiază de atuul vârstei (rămâne cel mai 
tânăr episcop din Sinod), însă dinamica lui are și 
altă sursă”.
Se poate observa, din numărul mare de slujbe misi-
onare și vizite pastorale ori la domiciliu, că există 
un specific al pastorației în diaspora, care pune 
accent mai mult decât cea din țară pe pastorația 
individuală, pe căutarea credinciosului, pe „(re)

| On the occasion 
of the completion, 
on July 6th, 2018, of 
a decade of spiritu-
al and missionary 
work at the helm 
of the newly esta-
blished Bishopric 
of Northern Euro-
pe, the Lord prear-
ranged that I to re-
turn to Greenland, 
in search of His lost 
sheep among gla-
ciers, seals and po-
lar bears :) carrying 
on the shoulder 
the pilgrim's bag as 
a Cross of service. 
With deep gratitu-
de for the help of 
the Most Merciful 
God, I bless You, 
from the bottom 
of my heart, with 
chosen thanks for 
your many wishes!
Your Father, 
Brother and  
Friend,
The Pilgrim Bi-
shop, 
+Macarie



Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Grabnic Ascultătoarea păstrată în biserica românească din Oslo, Regatul Norve-
giei, iconar Mihai Coman | The miracle-worker Icon of the Mother of God Swift to Hear kept in the Romanian Church in Oslo, 
Kingdom of Norway, iconographer Mihai Coman



108   numărul 11/2018

member.” This, due to the considerable distances 
between the faithful and the church, to the social and 
professional status of the immigrant, who has to work 
more than the native to earn his place in society: “This 
is the condition of the Romanian who left his country 
in search of a better place under the sun of prosper-
ity: that of working more than others, of being one 
step ahead of all just to be equal to them (our italics). 
A paradox, you might say, but it is a paradox of inte-
gration into another world, of the effort to overcome 
your own condition”; “Here is toss and relentlessness, 
here is the crushing of the bones, here the ‘lost sheep’ 
is actually tens or maybe hundreds of kilometers away, 
here you have to know how to bend to the obvious, 
to adapt to the real and forget about triumphal statis-
tics in the homeland […] Here, in the West, our millen-
nial Orthodoxy has not the comfort of the majority 
(but neither does the missionary convenience that 
starts from statistics and censuses) ... [Here] Ortho-
doxy must struggle to assert itself, to communicate 
itself”. So, here it is another dynamic of pastoral life, 
which consumes more energy and time, yet it leads to 
new forms of adaptation of the Church to new times  
and places!

aducerea Bisericii în casa enoriașului”. Aceasta, din 
cauza distanțelor considerabile dintre credincioși și 
biserică, din cauza statutului socio-profesional al 
imigrantului, care trebuie să muncească mai mult 
decât autohtonul pentru a-și câștiga locul în soci-
etate: „Asta e condiția românului care și-a pără-
sit țara în căutarea unui loc mai bun sub soarele 
prosperității: aceea… de a lucra mai mult ca alții, 
de a fi cu un pas înaintea tuturor doar pentru a le fi 
egal… (s.n.) Un paradox, ai zice, dar e un paradox al 
integrării într-o altă lume, al efortului de a-ți depă-
și propria condiție”; „Aici e fugăreală și neostoia-
lă, aici e zdrobirea oaselor, aici „oaia cea pierdută” 
se află concret la zeci sau poate sute de kilometri 
distanță, aici trebuie să știi să te pliezi pe evidențe, 
să te adecvezi la real și să uiți de statisticile triumfa-
liste din țară […] Aici, în Occident, Ortodoxia noas-
tră milenară nu are confortul majorității (dar nici 
comoditatea misionară care pornește din statistici 
și recensăminte)... [Aici] Ortodoxia trebuie să lupte 
să se afirme, să se comunice pe sine”. Așadar, o 
altă dinamică a vieții pastorale, care consumă mai 
multă energie și timp, dar care conduce și la noi 
forme de adaptare a Bisericii la vremuri și locuri noi!

Alături de familiile  Bodnariu și Nan în lupta pentru întoarcerea copiilor în sânul familiei prin participarea la mitinguri de solidaritate și vizite 
pastorale | In solidarity with the Bodnariu and Nan families in the struggle for the return of their children in the unity of their family through pro-
testing  together and pastoral visits



109CandelaNordului

The Romanian family in the diaspora – the stake of 
preserving spiritual and national identity

His Grace Macarie and his flock have manifested 
their concern for the family and for the natural 
upbringing of children in their own home and in 
parental love not only in a private and intimate way, 
in direct contact with the flock, but also in public, 
making the faithful aware of the danger of “the elim-
ination of the family and the depravity of children” 
existing in the West: “We live in times when paren-
tal rights are violated and children can be taken 
over at any time, on the basis of any denunciation, 
without the slightest research, by institutions that 
claim to be established for child protection! The 
cases of families who, in Norway or in other Nordic 
countries, have gone through dramatic adversities, 
forced separations, trials, arrests, pressures are well 
known. In some cases, by God’s will, the injustices 
were stopped, and the children were returned to 
their families. In others, by God’s endurance, the 
trials continue, and we continue with prayer and 
all that we can humanly accomplish to help these 
tormented souls.”

Familia românească în diaspora – miză a păstrării 
identităţii spirituale și naţionale

Preafințitul Macarie și păstoriții săi și-au exprimat 
grija pentru familie și pentru creșterea firească a 
copiilor în căminul și în dragostea părintească nu 
doar în mod particular și intim, în relația direc-
tă cu păstoriții, ci și public, conștientizându-i 
pe credincioși de pericolul „eliminării familiei și 
pervertirii copiilor” existent în Occident: „Trăim 
vremuri în care drepturile părintești  sunt  călca-
te în picioare, iar copiii pot fi preluați oricând, pe 
baza oricărui denunț, fără o minimă cercetare, de 
instituții care pretind că sunt înființate tocmai spre 
protecția copilului! Sunt bine cunoscute cazurile 
familiilor care, în Norvegia sau în alte țări nordice, 
au trecut prin încercări dramatice, separări forța-
te, procese, arestări, presiuni. În unele cazuri, prin 
bunăvoința lui Dumnezeu, nedreptățile au fost 
oprite, iar copiii au fost returnați familiilor de apar-
tenență. În altele, prin  îngăduința lui Dumnezeu, 
încercările continuă, continuând și noi cu rugăciu-
nea și cu tot ce putem împlini omenește pentru a 
ajuta aceste suflete chinuite”.

Alături de familia Nan după reîntregirea familiei | In solidarity with the Bodnariu family after the reunification of their family 
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Deeply anchored in the complex realities of contem-
porary Western society, aware of the multiple chal-
lenges of the times, Bishop Macarie draws attention 
to his flock on the “internal” dangers of the family, 
which can also lead to another kind of abduction 
of children next to us: “Pressure on families do not 
come only institutionally or coercively. Children 
are abducted from us whenever we let ourselves 
be robbed by material well-being (our italics), by 
what we generally consider to be an ‘accomplished’, 
‘successful’ life: house, car, bank savings, high quali-
ty goods, career. All these can become an imperative 
according to which we build our family life. These 
imperatives are not dictated to us, but induced by 
a culture of consumption that seeks to trade and 
streamline any aspect of our family life. Every inti-
mate moment of our family is now exploited by 
‘advertising’ techniques, so that we may be condi-
tioned to believe that, if we buy those products, we 
shall also gain the promised happiness. All this gear 
subtly destroys the intimacy and organicity of family 
life, transforming the family into a unit of production 
and consumption (our italics). If we allow ourselves 
to be overwhelmed by such a ‘lifestyle’, if we are 
careless about what kind of imperatives will struc-
ture the foundation of our family, guided by the rule 
‘to be among the world’, we will reach a different 
kind of abduction of the children next to us. To let 
the child be educated by television and the internet 
or only by the environment encountered at school 
and in society, to neglect his upbringing because 
we have a ‘job’ or a ‘career’ means to abandon 
him or her in the hands of some who seek perver-
sion and destruction of childhood, of innocence”.
The solution suggested by Bishop Macarie to the 
challenges directed to the contemporary family is 
“to transform the family into a small church” and 
“anchor it in the life of the Church”: “The battle will 
now take place on our land of our family intimacy. 
There needs to be resistance at the micro-family 
level. This is where the great struggle must be fought.” 
For this very reason Bishop Macarie pays concrete 
attention to the younger generations, offering chil-
dren gifts after the Holy Liturgy, and spiritual advice 
to their parents, blessings for pregnant women or 
icons, crosses, medals with the face of the Holy 
Protector Stephen or books of spiritual benefit for 
young people participating in the liturgical service. 

Profund ancorat în realitățile complexe ale 
societății occidentale contemporane, conștient 
de provocările multiple ale vremurilor, Episcopul 
Macarie își responsabilizează păstoriții și asupra 
pericolelor „interne” ale familiei, care pot duce la 
o altfel de răpire a copiilor de lângă noi: „Presi-
unea asupra familiilor nu vine doar pe cale insti-
tuțională sau coercitivă. Copiii sunt răpiți de la 
noi ori de câte ori ne lăsăm furați de bunăstarea 
materială (s.n.), de ceea ce considerăm, în gene-
ral, că este o viață «reușită», «de succes»: casă, 
mașină, economii în bancă, bunuri de consum de 
înaltă calitate, carieră. Toate acestea pot deveni 
imperative după care ne construim viața famili-
ală. Aceste imperative nu ne sunt dictate, ci ne 
sunt induse printr-o cultură a consumului care 
încearcă să comercializeze și să eficientizeze 
orice aspect al vieții noastre familiale. Fiecare 
moment de taină familială este exploatat acum 
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Measures for the reunification of families forcibly 
separated in Norway and Finland

Bishop Macarie personally supported “much 
distressed Romanian families in Scandinavian 
countries separated from their children, by being 
constantly with those alone or in suffering, afflic-
tion and need”. “He was intensely involved in these 
cases, offering personal spiritual assistance to griev-
ing parents, participating to public protests in solidar-
ity with the victimized families, taking a stand in the 
Romanian media, testifying to the reality of the family 
as the only means of raising children and, together 
with the priests of the parishes directly affected, 
encouraging Romanian communities in Norway”. He 
considers a duty “to spare no effort to make their 
drama known by interventions in the media and by 
alerting the competent authorities in Romania and 
the Scandinavian states”.

prin tehnici de «advertising», astfel încât să fim 
condiționați să credem că, dacă vom achiziționa 
respectivele produse, vom dobândi și fericirea 
promisă. Tot acest angrenaj distruge subtil inti-
mitatea și organicitatea vieții familiale, transfor-
mând familia în unitate de producție și consum 
(s.n.). Or, dacă ne lăsăm cuprinși de un asemenea 
«stil de viață», dacă vom fi neatenți cu privire 
la ce imperative punem la baza familiei, ghidân-
du-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 și inter-
net sau numai prin mediul întâlnit la școală și în 
societate, a neglija creșterea lui pentru că avem 
«serviciu» sau «carieră» înseamnă a-l abando-
na în mâinile unora care urmăresc pervertirea și 
distrugerea copilăriei, a inocenței (s.n.)”.
Soluția propusă de Episcopul Macarie la provo-
cările adresate familiei contemporane este 
„transformarea familiei într-o mică biserică” și 
„ancorarea ei în viața Bisericii”: „Bătălia se va 
duce acum chiar pe terenul nostru, al intimită-
ții noastre familiale. Acolo trebuie rezistență, 
la nivel micro-familial. Acolo trebuie dusă lupta 
cea mare”. Tocmai de aceea, Episcopul Macarie 
se arată atent în mod concret la generațiile tine-
re, oferind copiilor daruri după Sf. Liturghie, iar 
părinților acestora sfaturi duhovnicești, binecu-
vântări pentru femeile însărcinate ori tinerilor 
participanți la slujbă icoane, cruciulițe, medalii 
cu chipul Sfântului Ocrotitor Ștefan sau cărți de 
folos duhovnicesc.

Demersuri pentru reîntregirea familiilor separate 
forțat în Norvegia și Finlanda

Episcopul Macarie a sprijinit personal „familiile greu 
încercate de români din țările scandinave despărțite 
de copii, fiind neîncetat alături de cei singuri sau 
aflați în suferință, în necazuri și nevoi”, „s-a implicat 
intens în aceste cazuri, oferind asistență persona-
lă duhovnicească părinților îndurerați, participând 
la protestele publice de solidarizare cu familiile 
nedreptățite, luând atitudine în mass-media româ-
nească, dând mărturie despre realitatea familiei 
ca singur mediu de creștere a copiilor și, alături de 
preoții parohiilor afectate direct, încurajând comu-
nitățile de români din Norvegia”, considerând o 
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The best-known cases of forced separations of families 
by the state, intensely publicized cases, are Botnariu 
and Nan from Norway and Smicală from Finland (in 
the latter case, “the lawyers’ fee was paid due to the 
fraternal help of the Romanians within the Romanian 
Orthodox Diocese of Northern Europe, who respond-
ed to the call of His Grace Bishop Macarie Drăgoi”).
Always emphasizing the value of the Christian family 
as the last stronghold of the Church in the desecrated 
Western space, Bishop Macarie drew attention, espe-
cially in this context, “to be careful and not let the roll 
of strictly institutional approaches reduce the soul 
and relations in society to statistical and theoretical 
approaches. It’s about people, about souls, who are 
very fragile.” 

It is noteworthy that Bishop Macarie showed constant 
concern not only for the small family, but also for the 
extended one, often offering advice on strengthen-
ing both the family unity and the Eucharistic commu-
nity, as well as the family as nation and blood line-
age, urging the Romanian believers from Scandinavia 
to visit regularly, together with their children, their 
birthplaces, their grandparents in the homeland, the 
churches where they were baptized, the monasteries 
where they prayed, as well as the Romanian rural area.
Managing specific situations, such as the phenom-
enon of mixed marriages, the integration of unortho-
dox believers, as well as those baptized in the Ortho-
dox faith, yet hitherto ignorant of their faith, adapting 
to the social realities of the beginning of the millen-
nium that require the identification of new priorities 
and missionary mechanisms in diaspora – in a word, 
understanding the “times”, but also the “places” –, 
diversifying and intensifying pastoral programmes, 
the Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe 
has manifested itself from the very beginning as a 
dynamic presence in the life of Romanian communi-
ties in the Scandinavian area, while its leader followed 
in the footsteps of missionaries a millennium ago, and 
also in those of the distinguished university professor 
Rev. Alexandru Ciurea, the first Romanian missionary 
in Scandinavia. We are convinced that the passion 
and professional specialization common to the two 
(the history of the Romanian Orthodox Church) is not 
a simple coincidence but the work of the Providence 
that connects the two missions and the two mission-
aries alike over decades.

datorie „a nu precupeți niciun efort pentru a face 
cunoscută drama lor prin intervenții în spațiul 
media și prin alertarea autorităților competente din 
România și din statele scandinave”. 
Cele mai cunoscute cazuri de familii separate forțat 
de către stat, cazuri intens mediatizate, sunt Botna-
riu și Nan din Norvegia și Smicală din Finlanda (în 
acest din urmă caz, „onorariul avocaților a fost 
achitat în urma ajutorului frățesc al românilor din 
cadrul Episcopiei  Ortodoxe Române a Europei de 
Nord, care au răspuns apelului Preasfințitului Părin-
te Episcop Macarie Drăgoi”).
Punând mereu accent pe valoarea familiei creștine 
ca ultimă redută a Bisericii în spațiul occidental desa-
cralizat, Episcopul Macarie a atras atenția, mai ales 
în acest context, „ca nu cumva tăvălugul abordărilor 
strict instituționale să reducă sufletul și relațiile din 
societate la abordări statistice și  teoretice. E vorba 
de oameni, de suflete, care sunt foarte fragile”.

De remarcat că Episcopul Macarie a manifes-
tat apoi o grijă constantă nu doar față de familia 
mică, ci și față de familia extinsă, oferind adese-
ori sfaturi de consolidare atât a unității familiale 
și a comunității euharistice, cât și a celei de neam 
și de sânge, îndemnându-i pe credincioșii români 
din Scandinavia să viziteze cu regularitate, împreu-
nă cu copiii lor, locurile natale, pe bunicii din țară, 
bisericile în care au fost botezați, mănăstirile unde 
s-au închinat, precum și spațiul rural românesc.
Gestionând situații specifice, ca fenomenul căsăto-
riilor mixte, integrarea credincioșilor neortodocși, 
dar și a celor botezați în credința ortodoxă, însă 
necunoscători până atunci ai credinței, acomo-
dându-se la realitățile sociale ale începutului de 
mileniu care au impus identificarea de noi priori-
tăți și mecanisme misionare în diaspora – într-un 
cuvânt, înțelegând „vremurile”, dar și „locurile” –, 
diversificând și intensificând programele pastora-
le, Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord 
s-a manifestat chiar de la început ca o prezență 
dinamică în viața comunităților românești din 
spațiul scandinav, iar întâistătătorul ei a pășit pe 
urmele misionarilor de acum un mileniu, dar și pe 
cele ale distinsului profesor universitar pr. Alexan-
dru Ciurea, primul misionar român în Scandinavia. 
Suntem convinși că pasiunea și specializarea profe-
sională comune celor doi nu reprezintă o simplă 



,,DUMNEZEU A SALVAT DE LA MOARTE 
PATRU OAMENI PE 30 SEPTEMBRIE 1893. 
LUI SĂ-I FIE MULȚUMIREA ȘI SLAVA! 
AMIN!"

Dacă vă întrebați de unde provine 
doxologia de mai sus, iată povestea.
În drum spre bolnavii pe care i-am cercetat 
în aceste zile în Stockholm, am întâlnit pe 
cale unul din vestigiile Suediei creștine.
Este vorba despre crucea de piatră din 
cartierul Tyresö din Stockholm care dă 
mărturie despre o minune petrecută în 
sec. al XIX-lea. Caleașca în care marchizul 
suedez Claes Lagergren împreună cu soția 
sa și doi însoțitori se întorceau acasă era 
cât pe ce să se zdrobească, omorându-i 
pe călători, în urma galopului furios, de 
necontrolat, al cailor. Cu mare greutate și 
prin grija Preamilostivului Dumnezeu, toți 
cei din caleașcă s-au salvat miraculos, deși 
caleașca s-a făcut zob, lovindu-se de un 
stâlp. Crucea a rămas înfiptă până astăzi în 
acest loc, ca un semn al recunoștinței față 
de Dumnezeu, având inscripționat mesajul 
de mai sus.
Vedem cum Dumnezeu a salvat și 
salvează în continuare de la moarte 
dacă îi încredințăm viețile noaste. Acum, 
întorcându-mă de la Maslul pe care l-am 
săvârșit pentru o credincioasă bolnavă de 
cancer, am primit și vestea îmbucurătoare 
că fratele Radu-Adrian de la Tromsø, 
Norvegia, este bine în urma operației.
12 mai 2017

| "GOD SAVED FOUR PEOPLE FROM DEATH 
ON SEPTEMBER 30th, 1893. TO HIM BE THE 
THANKSGIVING AND THE GLORY! AMEN!"

If you're wondering where the above 
doxology comes from, here's the story.
On the way to the patients I attended 
these days in Stockholm, I met one of the 
vestiges of Christian Sweden.
It is about the stone cross in the Tyresö, 
district of Stockholm that bears witness 
to a miracle that happened in the 19th 
century. The carriage in which the Swedish 
marquis Claes Lagergren, together with his 
wife and two companions, were returning 
home, almost crashed, in danger of killing 
the passengers, following the furious, 
uncontrollable gallop of the horses. With 
great difficulty and through the care of the 
Most Merciful God, all those in the carriage 
were miraculously saved, although the 
carriage overturned, hitting a pillar. The 
cross has remained embedded in this place 
to this day, as a sign of gratitude to God, 
with the above message inscribed on it.
We see how God has saved and continues 
to save from death if we entrust our lives 
to him. Now, returning from the Holy 
Unction that I performed for a believer 
with cancer, I also received the gratifying 
news that brother Radu-Adrian from 
Tromsø, Norway, is doing well after the 
operation.
May 12th, 2017



Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Cea de toți fericită păstrată în biserica românească din Haugesund, Regatul Norvegiei, iconar Mihai 
Coman | The miracle-worker Icon of the Mother of God The All Blessed kept in the Romanian Church in Haugesund, the Kingdom of Norway, icono-
grapher Mihai Coman 
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5. Cultural aspects

5.1. Scientific conferences and events 
A constant concern of Bishop Macarie Drăgoi – as one 
mainly formed in a university environment, where he 
acquired the allure and reflexes of a man of culture 
– was the co-optation of hierarchs, theology profes-
sors and clergymen, who held several conferences 
in academia and in the parish communities of the 
three Scandinavian countries. To these one may add 
up conferences, meetings and symposia in collabora-
tion with other institutions in the Scandinavian coun-
tries. All were encouraged by His Grace Macarie, and 
he personally held some of them. Priests and believ-
ers were also involved in their organization and host-
ing. The interest for such cultural events is constantly 
increasing year by year:
- on September 28th, 2008 and October 5th, 2008, 
respectively, spiritual and cultural events took place 
in Malmö and Gothenburg, Sweden, on the occasion 
of the anniversary of two major editorial events in the 
history of Romanian culture: The Liturgy Service Book, 
1508 and The Bible, 1688. His Grace Macarie empha-
sized the special significance of these fundamental 
moments and monuments for the Romanian history, 
culture and spirituality;
- His Grace Macarie: The Culture of Discernment in the 
Writings of Saint Basil the Great and the other Cappa-
docian Saints, conference in Copenhagen, January 29th, 
2009;
- on February 10th, 2009, there took place the opening 
of an exhibition of diplomatic documents related to the 
Union of 1859 at the Romanian Embassy in Stockholm. 
Among the speakers, His Grace Macarie highlighted 
the essential contribution of the Romanian Orthodox 
Church to the Union of the Romanian Principalities;
- His Eminence Laurențiu, Metropolitan of Transylva-
nia: Saint Basil the Great: From Liturgy to Philanthropy, 
conference in Stockholm, April 26th, 2009;
- His Grace Macarie: The Mother of God in the Writings 
of Saint Basil the Great, conference in Stockholm, May 
9th, 2009;
- Rev. Prof. Dr. Ștefan Buchiu: A Cappadocian Triptych. 
Saint Macrina and her Brothers, Saints Basil the Great 
and Gregory of Nyssa, Stockholm, July 19th, 2009;
- On July 26-28, 2009, the International Symposium 
on “The Holy Places – Areas for Conflict or Dialogue?” 
attended by representatives of the Orthodox, Catholic, 

coincidență, ci sunt lucrarea Proniei care face legă-
tura peste decenii între cele două misiuni și între 
cei doi misionari deopotrivă.

5.  Aspecte culturale

5.1.   Conferinţe și manifestări știinţifice  
O preocupare constantă a Episcopului Macarie 
Drăgoi – ca unul format într-un mediu eminamen-
te universitar, unde a dobândit alura și reflexele 
omului de cultură – a fost cooptarea unor ierarhi, 
profesori de teologie și duhovnici, care au susținut 
mai multe conferințe în mediile universitare și în 
comunitățile parohiale ale celor trei țări scandina-
ve. La acestea se adaugă conferințele, întrunirile 
și simpozioanele în colaborare cu alte instituții din 
țările scandinave. Pe toate Preasfințitul Macarie 
le-a încurajat, iar pe unele le-a susținut personal. 
N-a lipsit nici implicarea preoților și a credincioșilor 
în organizarea și găzduirea acestora, interesul 
pentru astfel de manifestări culturale crescând de 
la an la an:
-  la 28 septembrie 2008, respectiv 5 octombrie 
2008, au avut loc manifestări duhovnicești și cultu-
rale la Malmö, respectiv Göteborg, Suedia, cu 
ocazia aniversării a două mari acte editoriale din 
istoria culturii române: Liturghierul, 1508 și Biblia, 
1688. Preasfințitul Macarie a subliniat însemnăta-
tea deosebită a acestor momente și monumente 
fundamentale pentru istoria, cultura și spiritualita-
tea românească;
-  Preasfințitul Macarie: Cultura discernământului 
la Sfântul Vasile cel Mare și la ceilalți Sfinți Capa-
docieni, conferință la Copenhaga, 29 ianuarie 2009;
-  la 10 februarie 2009, la Ambasada României din 
Stockholm a avut loc vernisajul unei expoziții de 
documente diplomatice referitoare la Unirea din 
1859 – printre vorbitori s-a aflat și Preasfințitul 
Macarie, care a evidențiat contribuția esențială a 
Bisericii Ortodoxe Române la realizarea Unirii Prin-
cipatelor Române;
-  Înaltpreasfințitul Laurențiu, Mitropolitul 
Ardealului: Sfântul Vasile cel Mare: De la Litur-
ghie la filantropie, conferință la Stockholm, 26 
aprilie 2009;
-  Preasfințitul Macarie: Maica Domnului în scrierile 
Sfântului Vasile cel Mare, conferință la Stockholm, 
9 mai 2009;
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Armenian and Protestant Churches, as well as Jewish 
and Muslim communities. The Orthodox Church was 
represented by four delegates (Constantinople, Serbia, 
Romania and Bulgaria), including His Grace Macarie;
- His Eminence Andrei, Archbishop of Alba Iulia: The 
Cappadocian Saints, Standards of Christian Living, 
Jönköping, Sweden, October 3rd, 2009;
- Rev. Ioan Cojanu, Abbot of the “Saint John the 
Baptist” Monastery in Alba Iulia: several conferences 
within the Romanian Orthodox parishes in Stockholm, 
March 5-7, 2010;
- May 14-15, 2010, in the Swedish city of Eskilstu-
na, the first edition of the Conference of Teachers 
of Romanian Language and Literature in Scandina-
via, on the topic “Romanian Education in a Euro-
pean Context”. In the opening of the conference, 
His Grace Macarie delivered a speech entitled “The 
Romanian Language, the Mother of Romanian Spir-
ituality in Worship and Culture”;
- Rev. Prof. Dr. Alexandru Moraru from the Faculty of 
Orthodox Theology in Cluj-Napoca: Communion and 
Responsibility in the Romanian Orthodox Church: Auto-
cephaly and Patriarchate, Stockholm, July 18th, 2010;
- “Alba Iulia, Over Two Millennia of History. Alba Caroli-
na Medieval Fortress”, Stockholm, August 22nd, 2010 – 
lectures given by young history graduates of the “1st of 
December 1918” University of Alba Iulia, who are part 
of the Romanian community in the Swedish capital. 
His Grace Macarie spoke about the Orthodox heritage 
of the former Metropolitan See of Transylvania and 
about the Reunification Cathedral;
- on October 7th, 2011, at the headquarters of the 
Romanian Embassy in Stockholm, there took place the 
second edition of the Conference of Teachers of Roma-
nian Language and Literature in Sweden, in which His 
Grace Bishop Macarie participated with the speech 
“Preserving Romanian Identity through Language, 
Faith and Culture in the Christian Family”;
- His Grace Macarie: conference on Saint Ignatius 
Theophorus, at the Institute of Orthodox Studies in 
Stockholm, December 19th, 2011;
- on February 23rd, 2012, His Grace Macarie participat-
ed in the meeting with the professors and researchers 
of the Institute of Orthodox Studies in Stockholm;
- on May 26th, 2012, on the occasion of the launching 
of the new edition of the Holy Liturgy in Swedish, the 
“Sofia” Cultural Center of the Finnish Orthodox Metro-
politan Church in Helsinki, organized the Communica-

-  pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu: Triptic capadoci-
an. Sfânta Macrina și frații ei, Sfinții Vasile cel Mare 
și Grigorie de Nyssa, Stockholm, 19 iulie 2009;
-  în zilele de 26-28 iulie 2009 s-au desfășurat lucră-
rile Simpozioului internațional cu tema „Locurile 
sfinte – zone pentru conflict sau pentru dialog?”, la 
care au participat reprezentanți ai Bisericilor Orto-
doxă, Catolică, Armeană și Protestantă, precum 
și ai comunităților iudaică și musulmană. Biserica 
Ortodoxă a fost reprezentată de patru delegați 
(Constantinopol, Serbia, România și Bulgaria), prin-
tre care și Preasfințitul Macarie;
-  Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuli-
ei: Sfinții Capadocieni, modele de viețuire creștină, 
Jönköping, Suedia, 3 octombrie 2009;
-  părintele Ioan Cojanu, Starețul Mănăstirii „Sfân-
tul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia: mai multe 
conferințe în cadrul parohiilor ortodoxe române 
din Stockholm, 5-7 martie 2010;
-  în perioada 14-15 mai 2010, în orașul Eskilstuna 
din Suedia s-a desfășurat prima ediție a Conferinței 
Cadrelor Didactice de Limba și Literatura Română 
din Scandinavia, cu tema „Învățământul românesc 
în context european”, în deschiderea conferinței 
Preasfințitul Macarie rostind o alocuțiune cu titlul 
„Limba română, matcă a spiritualității românești în 
cult și cultură”;
-  pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru de la Facul-
tatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca: 
Comuniune și responsabilitate în Biserica Ortodo-
xă Română: Autocefalie și Patriarhie, Stockholm, 
18 iulie 2010;
-  „Alba Iulia, peste două milenii de istorie. Cetatea 
medievală Alba Carolina”, Stockholm, 22 august 
2010 – prelegeri susținute de tineri licențiați în 
istorie ai Universității „1 Decembrie 1918” din 
Alba Iulia, care fac parte din comunitatea româ-
nească din capitala Suediei. Preasfințitul Macarie a 
vorbit despre moștenirea ortodoxă a fostului scaun 
mitropolitan al Transilvaniei și despre Catedrala 
Reîntregirii;
-  la 7 octombrie 2011, la sediul Ambasadei Româ-
niei din Stockholm, s-a desfășurat a doua ediție a 
Conferinței Cadrelor Didactice de Limba și Literatu-
ra Română din Suedia, la care Preasfințitul Episcop 
Macarie a participat cu alocuțiunea „Păstrarea 
identității românești prin limbă, credință și cultură 
în familia creștină”;
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tion Session on “Language and Society”, in which His 
Grace Macarie gave the lecture entitled “Bible and 
Liturgy for Romanians”;
- on October 10th, 2012, the Romanian Orthodox 
Diocese of Northern Europe organized the Scientific 
Communication Session with the theme “Healing the 
World – a Medical, Ethical and Sacramental Perspec-
tive” at the headquarters of the Institute of Ortho-
dox Studies in Stockholm. The event was attended 
by professors and researchers from the Institute, the 
works being coordinated by His Grace Macarie, who 
presented the communication entitled “Jesus Christ – 
The Source of Healing”; 
- on November 16th, 2012, the Faculty of Orthodox 
Theology in Bucharest, in collaboration with the Roma-
nian Orthodox Diocese of Northern Europe, organized 
the commemorative Symposium “Alexandru Ciurea 
Centenary (1912-2012)”. The first lecture was given by 
His Grace Macarie, who spoke about the life of Father 
Alexandru Ciurea, referring mainly to the missionary 
activity he carried out in the Scandinavian countries, 
where he founded the first Romanian Orthodox parish 
communities;
- on December 20th, 2012, the Stockholm Institute for 
Orthodox Studies organized a scientific symposium 
on “För världens helande – Healing the World – Vinde-
carea lumii”. His Grace Macarie, professors, doctors, 
researchers and students from Sweden participated 
in the works. The Romanian hierarch presented the 
communication entitled “Three Perspectives of Heal-
ing: Spiritual, Physical and Social”;
- between 22nd and 23rd of April 2013, His Grace Dositei 
of the Serbs in Scandinavia and the United Kingdom 
and His Grace Macarie of Northern Europe met in 
Stockholm with theologians and intellectuals from 
Sweden on the role and place of the Church in Scandi-
navian society;
- on October 23rd, 2013, His Grace Macarie partici-
pated in the scientific communications session 
and the exhibition of icons dedicated to the Holy 
Emperors, both organized in Copenhagen by the 
Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe, 
under the title: “The Holy Emperors Constantine 
and Helen in Christian History and Spirituality”. 
Among the lecturers, there were professors and 
researchers from the Universities of Copenhagen 
and Lund (Sweden);   
- on May 3rd, 2014, the Romanian Orthodox Diocese of 

-  Preasfințitul Macarie: conferință despre Sfântul 
Ignatie Teoforul la Institutul de Studii Ortodoxe din 
Stockholm, 19 decembrie 2011;
-  la 23 februarie 2012, Preasfințitul Episcop Maca-
rie a participat la întâlnirea cu profesorii și cercetă-
torii Institutului de Studii Ortodoxe din Stockholm;
-  la 26 mai 2012, cu prilejul lansării noii ediții a 
Sfintei Liturghii în limba suedeză, Centrul Cultu-
ral „Sofia” al Mitropoliei Ortodoxe Finlandeze din 
Helsinki, a organizat Sesiunea de comunicări cu 
tema „Limbă și societate”, în cadrul căreia Preasfin-
țitul Episcop Macarie a susținut prelegerea cu titlul 
„Biblie și Liturghie la români”;
-  Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord 
a organizat în 10 octombrie 2012, la sediul Insti-
tutului de Studii Ortodoxe din Stockholm, Sesi-
unea de comunicări științifice cu tema „Healing 
the World – a Medical, Ethical and Sacramental 
Perspective” („Vindecarea lumii – o perspectivă 
medicală, etică și sacramentală”). La manifestare 
au participat profesori și cercetători de la Institut, 
lucrările fiind coordonate de Preasfințitul Maca-
rie, care a prezentat comunicarea cu titlul „Iisus 
Hristos – Izvorul vindecărilor”;
-  la 16 noiembrie 2012, Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din București, în colaborare cu Episcopia 
Ortodoxă Română a Europei de Nord, a organizat 
Simpozionul comemorativ „Centenar Alexandru 
Ciurea (1912-2012)”. Prima prelegere a fost susți-
nută de Preasfințitul Macarie, care a vorbit despre 
viața părintelui Alexandru Ciurea, referindu-se cu 
precădere la activitatea misionară pe care acesta a 
desfășurat-o în țările scandinave, unde a pus bazele 
primelor comunități parohiale ortodoxe românești;
-  la 20 decembrie 2012, Institutul de Studii Orto-
doxe din Stockholm a organizat simpozionul științific 
cu tema „För världens helande – Healing the 
World – Vindecarea lumii”. La lucrări au participat 
Preasfințitul Macarie, profesori, medici, cercetători 
și studenți din Suedia. Ierarhul român a susținut 
comunicarea cu titlul „Three Perspectives of Healing: 
Spiritual, Physical and Social” („Trei perspective ale 
vindecării: spirituală, fizică și socială”);
-  în perioada 22-23 aprilie 2013, Preasfințitul Dosi-
tei al sârbilor din Scandinavia și Marea Britanie și 
Preasfințitul Macarie al Europei de Nord au avut întâl-
niri la Stockholm cu teologi și intelectuali din Suedia 
despre rolul și locul Bisericii în societatea scandinavă;



Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Alăptătoarea păstrată în biserica românească din Sölvesborg, Regatul Suediei, 
iconăriță Camelia Munteanu | The miracle-worker Icon of the Mother of God The Milk Giver kept in the Romanian Church in 
Sölvesborg, the Kingdom of Sweden, iconographer Camelia Munteanu 
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Northern Europe organized the International Sympo-
sium “The Holy Martyrs Brâncoveanu – Confessors 
of the Orthodox Faith and Promoters of Romanian 
Culture”, in Stavanger, Norway. His Grace Macarie 
opened the works with the communication “Saint 
Constantin Brâncoveanu and the Scandinavians”, 
emphasizing the connections that the martyred 
Voivode had with the Scandinavians. There partici-
pated ambassadors, professors of theology and 
researchers from the Universities of Oslo, Stavanger 
and Bucharest: Daniel Ioniță, Ambassador of Roma-
nia to the Kingdom of Norway, Saint Constantin Brân-
coveanu – Worthy Diplomat and Promoter of Culture; 
Miruna-Irina Tătaru-Cazaban, lect. dr. at the Faculty 
of Political Sciences, University of Bucharest, Constan-
tin Brâncoveanu and the Post-Byzantine Model of the 
Christian Prince; Bogdan Tătaru-Cazaban, Ambassador 
of Romania to the Holy See, medievalist, the Institute 
of History of Religions, the Romanian Academy, Brân-
covenesc Art, a Synthesis between East and West: The 
Hurezi Model; Knut Alfsvåg, Dr. of Theology, Stavan-
ger University, Some Aspects of a Lutheran Theology 
of the Saints; rev. Mihail-Simion Săsăujan, prof. dr. at 
the Faculty of Orthodox Theology in the University of 
Bucharest, The Holy Martyr Constantin Brâncoveanu 
– Protector of Church Life and Theological Culture in 
Wallachia; Torstein Jørgensen, dr. of theology, Stavan-
ger University, King Olav the Holy – the Man and the 
Saint; Rev. PhD student Marius Alin Țeican, Universities 
of Oslo and Stavanger, Suffering and Joy: A Christian 
Testimony from the Communist Prisons in Romania; 
Deacon Ioan-Alexandru Alexandri, St. Nicholas-Alba 
Church in Bucharest, The Traditional Romanian Psaltic 
Style from the Brâncoveanu Period Highlighted in the 
Katavasia of Palm Sunday;
- on October 18th, 2014, Reverend Father Ioan Cojanu, 
abbot of the “Saint John the Baptist” Monastery in Alba 
Iulia, held a conference in Copenhagen on “The Holy 
Martyrs Brâncoveanu, Ideals of Christian Living, Confes-
sion and Dialogue with the Western Cultural World”, 
during the General Assembly of the Young Romanian 
Orthodox in the Diocese of Northern Europe; .
- on February 3rd, 2016, the Romanian Orthodox 
Diocese of Northern Europe and the Institute of 
“Saint Ignatius” Orthodox Studies in Stockholm 
organized the international symposium entitled 
“Beyond East and West – Prints in the Sixteenth 
and Seventeenth Centuries”, attended by historians, 

-  la 23 octombrie 2013, la Copenhaga, Preasfințitul 
Macarie a participat la sesiunea de comunicări 
științifice și expoziția de icoane dedicate Sfinților 
Împărați, ambele organizate de Episcopia Ortodoxă 
Română a Europei de Nord, sub genericul: „Sfinții 
Împărați Constantin și Elena în istoria și spiritualita-
tea creștină”. Au conferențiat profesori și cercetători 
de la universitățile din Copenhaga și Lund (Suedia);
-  la 3 mai 2014, în Stavanger, Norvegia, Episcopia 
Ortodoxă Română a Europei de Nord a organizat 
Simpozionul internațional „Sfinții Martiri Brânco-
veni – Mărturisitori ai credinței ortodoxe și promo-
tori ai culturii românești”. Preasfințitul Macarie a 
deschis lucrările cu comunicarea „Sfântul Constan-
tin Brâncoveanu și scandinavii”, subliniind legături-
le pe care Voievodul martir le-a avut cu scandinavii. 
Au participat ambasadori, profesori de teologie și 
cercetători de la Universitățile din Oslo, Stavanger 
și București: Daniel Ioniță, Ambasadorul României 
în Regatul Norvegiei, Sfântul Constantin Brânco-
veanu – diplomat destoinic și promotor al culturii; 
Miruna-Irina Tătaru-Cazaban, lect. dr. la Facul tatea 
de Științe Politice, Universitatea din București, 
Constantin Brâncoveanu și modelul post-bizan-
tin al principelui creștin; Bogdan Tătaru-Cazaban, 
Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, 
medievist, Institutul de Istorie a Reli giilor, Acade-
mia Română, Arta brâncovenească, sinteză între 
Orient și Occident. Modelul Hurezi; Knut Alfsvåg, 
dr. în teologie, Universitatea din Stavanger, Some 
Aspects of a Lutheran Theology of the Saints (Câte-
va aspecte ale unei teologii luterane a sfinților); 
preot Mihail-Simion Săsăujan, prof. dr. la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București, 
Sfântul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu 
– protector al vieții bisericești și al culturii teologi-
ce din Ţara Românească; Torstein Jørgensen, dr. în 
teologie, Universitatea din Stavanger, King Olav the 
Holy – the Man and the Saint (Regele Olaf cel sfânt 
– omul și sfântul); preot drd. Marius Alin Țeican, 
Universitățile din Oslo și Stavanger, Suferință și 
bucurie. Mărturia creștină din temnițele comunis-
te din România; diacon Ioan-Alexandru Alexandri, 
Bise rica „Sfântul Nicolae – Alba” din București, 
Stilul psaltic tradițional românesc din perioada 
brân covenească evidențiat în Catavasiile Floriilor;
-  la 18 octombrie 2014, la Copenhaga, părintele 
Ioan Cojanu, starețul Mănăstirii „Sfântul Ioan Bote-

http://episcopiascandinavia.se/tiri/69-tiri-2013/406--sesiune-de-comunicri-tiinifice-i-expoziie-de-icoane-dedicate-sfinilor-imprai-la-copenhaga-danemarca
http://episcopiascandinavia.se/tiri/69-tiri-2013/406--sesiune-de-comunicri-tiinifice-i-expoziie-de-icoane-dedicate-sfinilor-imprai-la-copenhaga-danemarca
http://episcopiascandinavia.se/tiri/69-tiri-2013/406--sesiune-de-comunicri-tiinifice-i-expoziie-de-icoane-dedicate-sfinilor-imprai-la-copenhaga-danemarca
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Romanian and Scandinavian theologians, research-
ers: Prof. Dr. Michael Hjăhn, dean of the Institute 
of Orthodox Studies “Saint Ignatius” in Stockholm, 
Iulian Buga, Ambassador of Romania to the Kingdom 
of Sweden, Dan Shafran, Director of the Romanian 
Cultural Institute in Stockholm, Academician Ioan-
Aurel Pop, rector of „Babeș-Bolyai” University of Cluj-
Napoca, prof. dr. Ioan Bolovan, vice-rector of “Babeș-
Bolyai” University of Cluj-Napoca, prof. dr. Ion Cuceu, 
“Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, Gabriel Bar-
Sawme, “Saint Ignatius” Institute of Orthodox Studies 
in Stockholm. On this occasion, the university profes-
sors from Cluj Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan and Ion 
Cuceu were awarded “The North Cross” distinction;
- on February 4th, 2016, The Romanian Orthodox 
Diocese of Northern Europe organized a conference 
at the headquarters of the Romanian Cultural Institute 
in Stockholm, on the topic: “Romanian Identity and 
Latinity – Past and Present Significances”, presented by 
academic professor Ioan-Aurel Pop, rector of “Babeş-
Bolyai” University of Cluj-Napoca;
- on May 27-28, 2017, the Romanian Orthodox Diocese 
of Northern Europe organized the International 
Symposium on “Images of Confessors in Communist 
Prisons – Sweat, Blood, Torment, Crowns of Martyrs”, 
which brought together well-known theology profes-
sors and researchers from Romania and the Scandi-
navian Countries: Adrian-Gabriel Davidoiu, Romanian 
Ambassador to the Kingdom of Norway, Protosynge-
los Amfilohie Brînză, Diaconești Monastery, Bacău 
County, Teodor Baconschi, rev. professor dr. Jan Nico-
lae, Faculty of Orthodox Theology in Alba Iulia, Jon 
Gissel, Copenhagen, Seim Garden, Oslo, rev. Marius-
Alin Teican, Oslo, rev. prof. Daniel Dascălu, Orthodox 
Theological Seminary in Botoșani;
- on September 30th, 2017, the theologian Radu Preda, 
executive president of the Institute for the Investiga-
tion of the Crimes of Communism and the Memory of 
Romanian Exile (IICCMER), gave a lecture in the “Holy 
Great Martyr George the Trophy-Bearer” parish church 
in Stockholm on “The Church during Communism”;
- on December 5th, 2017, His Grace Macarie participat-
ed in the event with the theme: “Spiritual and Cultural 
Landmarks in Bistrița-Năsăud County” at the ICR head-
quarters in Stockholm;
- On 1-2 May 2018, marking a double anniversary – a 
century since the Great Union and 10 years since the 
founding of the diocese –, the Diocese of Northern 

zătorul” din Alba Iulia, a susținut o conferință despre 
„Sfinții Martiri Brâncoveni, ca modele de viețuire 
creștină, mărturisire și dialog cu lumea culturală 
occidentală”, în cadrul Adunării generale a tinerilor 
ortodocși români din Episcopia Europei de Nord;
-  la 3 februarie 2016, Episcopia Ortodoxă Româ-
nă a Europei de Nord și Institutul de Studii Orto-
doxe „Sfântul Ignatie” din Stockholm au organizat 
simpozionul internațional intitulat „Dincolo de est 
și vest – tipărituri în secolele XVI și XVII”, la care 
au participat istorici, teologi, cercetători români și 
scandinavi: prof. dr. Michael Hjähn, decanul Insti-
tutului de Studii Ortodoxe „Sfântul Ignatie” din 
Stockholm, Iulian Buga, Ambasadorul României în 
Regatul Suediei, Dan Shafran, Directorul Institutului 
Cultural Român din Stockholm, academician Ioan-
Aurel Pop, rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din 
Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Ioan Bolovan, prorec-
torul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
prof. univ. dr. Ion Cuceu, Universitatea „Babeș-
Bolyai” din Cluj-Napoca, Gabriel Bar-Sawme, 
Institutul de Studii Ortodoxe „Sfântul Ignatie” din 
Stockholm. Cu acest prilej, profesorilor universitari 
clujeni Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan și Ion Cuceu 
le-a fost conferită distincția „Crucea Nordului”;
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Europe organized a large international symposium 
in Oslo, entitled “Centenary of the Great Union: The 
Place of Romanians in Europe”, which “benefited 
from the presence of prestigious researchers, both 
from Romania and from abroad: acad. Ioan-Aurel 
Pop, president of the Romanian Academy and rector 
of ‘Babeș-Bolyai’ University of Cluj-Napoca; Adrian-
Gabriel Davidoiu, Romanian Ambassador to the King-
dom of Norway; Danish historian Dr. Jon A.P. Gissel 
and reverend professors of Church history in Roma-
nia, from Iași, Bucharest and Alba Iulia”.
- on May 2nd, 2018, in the conference room of the 
headquarters of the Romanian Cultural Institute in 
Stockholm, Acad. Ioan-Aurel Pop gave the conference 
on the topic: “The Making of Romania (1859-1918)” in 
English, for the Scandinavian public. The event “was 
part of the efforts of the Romanian Orthodox Diocese 
of Northern Europe, ICR Stockholm and the Romanian 
Embassy in the Kingdom of Sweden to mark the Cente-
nary of the Great Union”;
- on November 1st, 2018, the theologian Radu Preda 
presented the conference entitled “Romania 100: 
Lessons from the Recent Past” at the ICR Stockholm 
headquarters, in which there were assessed the 
important stages of the process of uniting Roma-

-  la 4 februarie 2016, Episcopia Ortodoxă Română 
a Europei de Nord a organizat o conferință la sediul 
Institutului Cultural Român din Stockholm, cu tema: 
Identitatea românească și latinitatea – semnificații 
trecute și prezente, susținută de către profesorul 
academician Ioan-Aurel Pop, rectorul Universității 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;
-  în zilele de 27-28 mai 2017, Episcopia Ortodoxă 
Română a Europei de Nord a organizat Simpozionul 
internațional cu tema „Chipuri de mărturisitori în 
temnițele comuniste ‒ sudoare, sânge, chinuri, cununi 
mucenicești”, care a reunit cunoscuți profesori de 
teologie și cercetători din România și Țările Scandina-
ve: Adrian-Gabriel Davidoiu, Ambasadorul României 
în Regatul Norvegiei, protosinghel Amfilohie Brînză, 
Mănăstirea Diaconești, jud. Bacău, Teodor Baconschi, 
pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae, Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Alba Iulia, Jon Gissel, Copenhaga, Jardar 
Seim, Oslo, pr. Marius-Alin Țeican, Oslo, pr. prof. Daniel 
Dascălu, Seminarul Teologic Ortodox din Botoșani;
  - la 30 septembrie 2017, teologul Radu Preda, 
președintele executiv al Institutului de Inves-
tigare a Crimelor Comunismului și Memoria 
Exilului Românesc (IICCMER), a susținut în bise-
rica parohială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 
din Stockholm conferința cu tema: „Biserica în 
timpul comunismului”; 
-  la 5 decembrie 2017, Preasfințitul Macarie a parti-
cipat la sediul ICR din Stockholm la manifestarea 
cu tema: „Repere spirituale și culturale în județul 
Bistrița-Năsăud”;
-  marcând un moment dublu aniversar – un 
secol de la Marea Unire și 10 ani de la înființarea 
eparhiei –, Episcopia Europei de Nord a organi-
zat la Oslo, în 1-2 mai 2018, un amplu simpozi-
on internațional sub genericul „Centenarul Marii 
Uniri. Locul românilor în Europa”, care „a benefi-
ciat de prezența unor cercetători prestigioși, atât 
din țară, cât și din străinătate: acad. Ioan-Aurel 
Pop, președintele Academiei Române și recto-
rul Universității «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca; 
Adrian-Gabriel Davidoiu, Ambasadorul României 
în Regatul Norvegiei; istoricul danez Dr. Jon A.P. 
Gissel și preoți profesori de istorie bisericească 
din România, de la Iași, București și Alba Iulia”.
-  la 2 mai 2018, în sala de conferințe de la sediul 
Institutului Cultural Român din Stockholm, acad. 
Ioan-Aurel Pop a susținut în limba engleză, pentru 
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nians in a nation state in 1918. The event was part 
of the proceedings dedicated to the Centennial of 
the Great Union, being organized by the Romanian 
Cultural Institute in Stockholm and the Institute for 
the Investigation of the Crimes of Communism and 
the Memory of Romanian Exile (IICCMER), in collab-
oration with the Romanian Embassy in Stockholm 
and the Romanian Orthodox Diocese of Northern 
Europe. On Saturday, November 3rd and Sunday, 
November 4th, 2018, the theologian was in dialogue 
with the young people from CTSM in the Romanian 
parish of Copenhagen, advising them: “Let us always 
listen to the membrane of time and history!”.

5.2. Religious publications

The editorial activity of the Diocese is centered on 
the publication of the magazine Candela Nordului 
(The North Vigil Light), printed for the first time over 
four decades ago, at the initiative of Rev. Prof. Dr. 
Alexandru I. Ciurea, under the name of Candela. In 
2008 it became the official publication of the Roma-
nian Orthodox Diocese of Northern Europe (since 
2012 it has been issued by the new Publishing House 
of the Diocese, “Felicitas”).
A magazine of spirituality and culture, which “intends 
to be a prolongation of the true light confessed by all 
of us after the Eucharistic communion, in our social 
and cultural life”, Candela Nordului aims at its main 
mission to nourish spiritually the Christian people living 
in a desert of real communication and communion, 
and in a chronic want of spiritual and living words” .
An annual issue, comprising a varied palette of bilin-
gual materials (Romanian and English) – pastoral 
letters, studies, essays, poems, memorials, dialogues, 
events, news, agenda –,  with an exceptional graphic 
outfit, the magazine became soon an emblem for the 
diocese, appreciated not only by its believers, but also 
by personalities of Romanian and foreign cultural life.
Another editorial track, with a cultural, and mainly 
missionary and pastoral impact, aims at publishing 
parish bulletins, weekly or monthly, by each parish. 
Their necessity has been proven by the useful infor-
mation they provide on the religious life of the 
community, as well as on the problems that Romani-
ans encounter in each area.
Moreover, by converting modern means of commu-
nication into effective missionary and pastoral 

publicul scandinav, conferința cu tema: „The 
Making of Romania (1859-1918)” („Cum s-a înfăp-
tuit România între 1859-1918”), evenimentul 
înscriindu-se „în demersurile Episcopiei Ortodoxe 
Române a Europei de Nord, ale ICR Stockholm și ale 
Ambasadei României în Regatul Suediei de marca-
re a Centenarului Marii Uniri”;
-  la 1 noiembrie 2018, teologul Radu Preda a 
susținut la sediul ICR Stockholm conferința cu 
titlul „România 100. Lecțiile trecutului recent”, în 
care au fost trecute în revistă etapele importante 
din cadrul procesului unirii românilor într-un stat 
național în anul 1918. Evenimentul a făcut parte 
din manifestările dedicate Centenarului Marii Unirii 
fiind organizat de Institutul Cultural Român din 
Stockholm și de Institutul de Investigare a Crime-
lor Comunismului și Memoria Exilului Românesc 
(IICCMER), în colaborare cu Ambasada României la 
Stockholm și Episcopia Ortodoxă Română a Euro-
pei de Nord. Sâmbătă, 3 noiembrie și duminică, 4 
noiembrie 2018, teologul a fost în dialog cu tine-
rii din CTSM în parohia românească din Copenha-
ga, îndemnându-i: „Să fim mereu cu urechea la 
membrana timpului și a istoriei!”.

5.2.   Publicaţii religioase

Activitatea editorială a Episcopiei este centrată 
pe publicarea revistei Candela Nordului, apărute 
pentru prima dată în urmă cu peste patru dece-
nii la inițiativa pr. prof. dr. Alexandru I. Ciurea sub 
denumirea de Candela și care a devenit din 2008 
publicația oficială a Episcopiei Ortodoxe Române a 
Europei de Nord (din 2012 apare la noua editură a 
eparhiei, „Felicitas”). 
Revistă de spiritualitate și cultură, care „se 
dorește a fi prelungirea lumi nii celei adevărate 
mărturisite de către noi toți după cuminecarea 
euharistică în viața noastră socială și culturală, 
Candela Nordului  își propune ca principală misi-
une să hrănească spiritual o lume creștină ce 
trăiește într-un deșert al comunicării și comuni-
unii reale și într-o cronicizată penurie de cuvinte 
duhovnicești și vii”. 
Cu o apariție anuală, cuprinzând o paletă diversi-
ficată de materiale bilingve (română și engleză) 
– pastorale, studii, eseuri, poezii, in memoriam, 
dialoguri, evenimente, știri, agenda –, cu o ținută 
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instruments, several parishes have made their pres-
ence known in the virtual space, by organizing their 
own sites, which present information related to 
the activity carried out in each community (in 2018 
there were 20 parish websites and 20 pages in social 
networks). Besides, the Diocesan Center has its own 
website, where there all important information 
is displayed, from the history of the diocese, to its 
agenda, as well as a Facebook page.
Last but not least, it is worth mentioning the “Felici-
tas” Publishing House of the Romanian Orthodox 
Diocese of Northern Europe, which was founded 
in 2012, and where there have been printed about. 
30 volumes in excellent graphic conditions,  among 
which remarkable are the three monographic 
albums describing the center and the episcopal 
residence, the Ikast monastery in Denmark and the 
wooden church of the parish in Sölvesborg, Sweden 
(a review of which can be found at the end of this 
study). 
In collaboration with the “Via” Publishing House 
in Cluj-Napoca, there were published several chil-
dren books: The Parable of the Merciful Samaritan, 
Saint Gerasimos and the Lion, The Holy Angels, The 
Illustrated Prayer Book for Children, The Power 
of Prayer, Saint Macarius the Great, The Story of 
Samson the Brave, A Journey into the World of the 
Romanian Traditional Clothing, The Second Journey 
of the Magi to Jerusalem.

5.3. Religious and popular exhibitions

A special dimension within the cultural and mission-
ary activities is represented by the religious and popu-
lar exhibitions organized under the patronage of the 
Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe or 
with its collaboration:
- exhibition of Romanian Byzantine icons on wood and 
glass, entitled “Romanian Tradition and Identity” – at 
the Art Galleries of the Catholic church in the city of 
Århus, Denmark, April 23rd, 2009;
- the exhibition “The Presence of the Cappadocian 
Saints in Popular Iconography”, organized by the 
Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe and 
the Romanian Embassy in the Kingdom of Sweden, 
with the support of the Romanian Cultural Institute in 
Stockholm – Stockholm, October 5th, 2009;
- exhibition of Romanian traditional art under the title 

grafică de excepție, revista a devenit în scurt timp 
o emblemă pentru episcopie, fiind apreciată nu 
doar de credincioșii acesteia, ci și de personalități 
ale vieții culturale românești și din străinătate.
O altă direcție editorială, atât cu impact cultural, cât 
și mai ales misionar-pastoral, vizează publicarea de 
buletine parohiale, cu frecvență săptămânală sau 
lunară, de către fiecare parohie, necesitatea acestora 
fiind probată de informațiile utile oferite despre viața 
religioasă a comunității, precum și despre proble-
mele cu care se confruntă românii din fiecare zonă.
Mai mult, convertind mijloacele moderne de 
comunicare în instrumente misionar-pastorale 
eficiente, mai multe parohii și-au făcut cunoscu-
tă prezența în spațiul virtual, prin organizarea de 
site-uri proprii, care prezintă informații legate de 
activitatea desfășurată în fiecare comunitate (în 
2018 existau 20 de website-uri parohiale și 20 
de pagini în rețelele de socializare). De aseme-
nea, Centrul Eparhial are propriul site, unde sunt 
afișate toate informațiile importante, începând 
de la istoricul eparhiei și până la agenda chiriar-
hului, precum și o pagină de Facebook.
Nu în ultimul rând, este de amintit Editura „Felici-
tas” a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de 
Nord, care a luat ființă în anul 2012 și în cadrul 
căreia au fost tipărite până acum, în condiții grafi-
ce excelente, aproximativ 30 de volume – remar-
cabile sunt cele trei albume monografice care 
descriu centrul și reședința episcopală, Mănăs-
tirea Ikast din Danemarca și biserica de lemn a 
parohiei Sölvesborg din Suedia (o recenzie a aces-
tora se regăsește la finalul studiului de față). 
În colaborare cu editura „Via” din Cluj-Napoca, au 
fost editate mai multe cărți pentru copii: Parabo-
la samarineanului milostiv, Sfântul Gherasim și leul, 
Sfinții Îngeri, Carte de rugăciuni ilustrată pentru copii, 
Puterea rugăciunii, Sfântul Macarie cel Mare, Poves-
tea Viteazului Samson, O călătorie în lumea portului 
românesc, A doua călătorie a magilor la Ierusalim.

5.3.   Expoziţii cu caracter religios și popular

O dimensiune aparte în cadrul activităților cultura-
le și misionare o reprezintă expozițiile cu caracter 
religios și popular organizate sub patronajul Episco-
piei Ortodoxe Române a Europei de Nord sau cu 
colaborarea acesteia:
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“Colors of Time” – at the Art Gallery of the Cultural 
Department of the Romanian Embassy in Oslo, March 
22nd, 2010. The event was attended by representatives 
of the Romanian Embassy in the Kingdom of Norway, 
local authorities and His Grace Macarie, who empha-
sized the importance of such events, which are meant 
to make us known to the world, and also help us to find 
our identity in the European cultural space;
- exhibition of icons on glass (icons made after old Tran-
sylvanian sources by painter Teodora Roșca), organ-
ized by the Diocese in collaboration with the House of 
Culture in Odder, Denmark, February 25th, 2012; 
- exhibition of icons on glass (3rd edition) – Odder, 
November 23rd, 2013, during which His Grace 
Macarie spoke about the significance of the Ortho-
dox icon and the role of icons on glass in the history 
and spirituality of Romanians;
- exhibition of patrimony icons at the Museum of 
the University of Bergen, Norway, with the help of 
the National Museum of Alba Iulia and the Archdio-
cese of Alba Iulia, in November, 2015. 
At the Diocesan Center in Stockholm, a project is 
unfolded to highlight Romanian spirituality and 
culture by setting up an ethnographic fund that 
includes handcrafts and traditional costumes from 
all areas of Romania, including pieces received from 
Romanians in Northern Bukovina, Bessarabia and 
Serbian Banat, all housed in a traditional Romanian 
room near the episcopal chapel (a room symbolical-
ly named by His Grace Macarie “pantry with goods 
of Romanian soul”), an ethnographic collection that 
was inaugurated on January 28th, 2017.
On August 21st, 2017, His Grace Macarie, together 
with His Eminence Andrei Andreicuț and the local 
administrative authorities inaugurated the Tradi-
tional House arranged by Bishop Macarie in his 
native village, Spermezeu, Bistrița-Năsăud County: 
“He bought with his own money a ruining house 
in the center of the Spermezeu commune, which 
he restored to its original ‘brightness’. The house-
hold in question has several annexes, and the inte-
rior was adorned with authentic exhibits from the 
Orthodox Romanian peasant’s daily life. Once set 
up, according to all the rules of conservation and 
museum presentation, the house was donated to 
the county museum for administration. In other 
words, Bishop Macarie offered them a turnkey 
museum! Yet not any kind of museum, but one of 

- expoziție de icoane bizantine românești pe 
lemn și pe sticlă, cu tema „Tradiție și identita-
te românească” – Galeriile de artă ale bisericii 
catolice din orașul Århus, Danemarca, 23 apri-
lie 2009;
- expoziția cu tema „Prezența Sfinților Capadocieni 
în iconografia populară”, organizată de Episcopia 
Ortodoxă Română a Europei de Nord și Ambasada 
României în Regatul Suediei, cu sprijinul Institutu-
lui Cultural Român de la Stockholm – Stockholm, 
5 octombrie 2009;
- expoziție de artă tradițională românească sub 
genericul „Culorile timpului” – Galeria de artă a 
Ministerului Culturii din Oslo, 22 martie 2010. La 
eveniment au participat reprezentanți ai Amba-
sadei României în Regatul Norvegiei, autorități 
locale, precum și Preasfințitul Macarie, care, în 
alocuțiunea rostită, a subliniat importanța mani-
festărilor de acest gen, care au menirea de a ne 
face cunoscuți lumii, dar și de a ne ajuta să ne  
regăsim identitatea în spațiul cultural european;
- expoziție de icoane pe sticlă (icoane realizate 
după vechi izvoade transilvane de către pictorița 
Teodora Roșca), organizată de Episcopie în cola-
borare cu Casa de Cultură din Odder, Danemarca, 
25 februarie 2012;
- expoziție de icoane pe sticlă (ediția a III-a) 
– Odder, 23 noiembrie 2013, în cadrul căreia 
Preasfințitul Macarie a vorbit despre semnificația 
icoanei ortodoxe și despre rolul icoanelor pe sticlă 
în istoria și spiritualitatea românilor;
- expoziție de icoane de patrimoniu la Muzeul 
Universității Bergen, Norvegia, cu ajutorul Muze-
ului Național din Alba Iulia și al Arhiepiscopiei 
Alba Iuliei, noiembrie 2015.
La Centrul Eparhial din Stockholm se află în 
derulare proiectul de punere în valoare a spiri-
tualității și culturii românești, prin constituirea 
unui fond etnografic care cuprinde obiecte arti-
zanale și costume tradiționale din toate zonele 
României, inclusiv piese primite de la românii din 
Bucovina de Nord, Basarabia și Banatul sârbesc, 
toate adăpostite într-o încăpere tradițională 
românească de lângă paraclisul episcopal (încă-
pere denumită simbolic de Preasfințitul Macarie 
„cămara cu bunătăți de suflet românesc”), 
colecție etnografică ce a fost inaugurată la 28 
ianuarie 2017.
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very good taste, with precise criteria for selecting 
and ordering the pieces. This is his way of thank-
ing the land where he saw the light of day, and by 
which he shows his gratitude to the forerunners ... 
carrying in his soul his parental home as a noble 
seal in the mists of Northern Europe (our italics). 
His Grace Macarie inaugurated, again in his native 
village, a museum in the house of his parents and 
crowned the Ţibleş valleys with two stone crosses 
placed at crossroads – one in Uriu, made by the sculp-
tor Virgil Scripcariu from Bucharest (consecrated by 
His Grace Macarie on August 14th, 2016), and anoth-
er in Ilișua, an ancient stone cross (consecrated by 
His Grace Macarie on August 15th, 2016), recovered 
from the bushes of the Ilișua cemetery and placed by 
the hierarch at the crossroads of the village church, 
near the place where the icon of the Mother of God 
wept in 1717 and 1729. Both this icon and the one 
from Nicula were painted by the priest Luca from 
Iclod. The miracle-working icon of the Mother of God 
from Ilișua is located in the Metropolitan Cathedral in 
Cluj. The ethnographic museum in Bishop Macarie’s 
parental house in Spermezeu contains an ethno-
graphic collection kept in two rooms, consisting of 
traditional pieces of furniture and clothing, textiles, 
household items, ceramics, icons, etc.
All these prove both a deep attachment to his birth-
place and a genuine concern for preserving the 
Romanian spiritual and cultural identity, and for 
transmitting the genuine values   of past generations 
to the present and the future ones.

6. Social and philanthropic aspects

On August 22nd, 2010, on “The Sunday of Roma-
nian Immigrants”, His Grace Macarie was present 
in the parish of “the Holy Great Martyr George the 
Trophy-Bearer” in Stockholm, where he presented 
the message of His Beatitude Patriarch Daniel, enti-
tled “When we are abroad, let us not be estranged 
of ourselves!”, and spoke to the devotes about the 
significance of this Sunday.
Every year, His Grace Macarie has participated in 
the Easter meetings with Romanian seniors in the 
Swedish capital, where he has emphasized the 
deep spiritual meanings of the old Romanian East-
er customs and addressed whole-hearted words to 
his older compatriots.

La 21 august 2017, Preasfințitul Macarie, împre-
ună cu Înaltpreasfințitul Andrei Andreicuț și 
cu autoritățile administrative locale, a inau-
gurat Casa Tradițională amenajată de Episco-
pul Macarie în satul său natal, Spermezeu, jud.  
Bistrița-Năsăud: „A cumpărat pe banii lui o casă 
care se ruina în centrul comunei Spermezeu, căreia 
i‑a redat «strălucirea» dintâi. Gospodăria cu prici-
na are câteva anexe, iar interiorul a fost împodobit 
cu exponate autentice provenite din viața de zi cu 
zi a țăranului român dreptcredincios. Odată pusă 
la punct după toate regulile conservării și prezen-
tării muzeistice, casa a fost donată muzeului jude-
țean spre administrare. 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 selecție și de ordonare a pieselor. 
Acesta este felul lui de a mulțumi locului în care a 
văzut lumina zilei și prin care își arată recunoștința 
față de înaintași... purtându-și în suflet casa părin-
tească ca pe o pecete nobiliară în negurile Nordului 
european (s.n.)”.
Tot în satul natal, Preasfințitul Macarie a inaugu-
rat un muzeu în casa părintească și a încununat 
văile Țibleșului cu două cruci de piatră așezate 
la răscruci – una la Uriu, realizată de sculpto-
rul bucureștean Virgil Scripcariu (sfințită de 
Preasfințitul Macarie la 14 august 2016), și alta 
la Ilișua, o străveche cruce de piatră (sfințită de 
Preasfințitul Macarie la 15 august 2016), recupe-
rată din tufișurile cimitirului din Ilișua și așezată 
de ierarh la răscrucea bisericii satului, aproape de 
locul unde în 1717 și în 1729 a plâns icoana Maicii 
Domnului pictată de popa Luca din Iclod – ca și 
cea de la Nicula. Icoana făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului de la Ilișua se află în Catedrala 
Mitropolitană din Cluj. Muzeul etnografic de la 
casa părintească a Episcopului Macarie din Sper-
mezeu conține o colecție etnografică păstrată în 
două camere din casa natală, constând în piese 
tradiționale de mobilier și îmbrăcăminte, textile, 
obiecte casnice, ceramică, icoane etc.
Toate acestea dovedesc atât un atașament 
profund față de locurile natale, cât și o preocupa-
re autentică pentru păstrarea identității spirituale 
și culturale românești și pentru transmiterea valo-
rilor genuine ale generațiilor trecute către cele 
prezente și viitoare.
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In some parishes, there have been carried out social 
and philanthropic programmes and activities, such as: 
- “A drop of sacrifice that redeems the ocean of indiffer-
ence” – collections in money, medicines and products 
to help some poor families in Romania;
- “The Collation of the Brother” – Sunday action in 
church, after the Holy Eucharist, of collecting the 
necessary food for the social refectory;  
- “Let us go out in peace” – a mission that engages the 
faithful in visiting the sick and lonely, and sharing with 
them in the spiritual gifts they have just received at the 
Holy Eucharist;
- “The Consolidation of the Family” (since 2011) – 
pastoral and social project for sustaining the values   of 
the Christian family in a secularized society; 
- The “Credo” Choral Group in Stockholm and the 
“Saint Andrew” Choral Group in Copenhagen have 
visited hospitals in Sweden and Denmark where they 
gave concerts of Orthodox hymns – a project of pasto-
ral and social mission by chanting;
- “A Parish Family for Everyone” – an activity that 
engages the believers in helping orphans in Roma-
nia voluntarily. Between June 18-27, 2013, the first 
edition of this social project took place in Borås, 
Sweden, with the blessing and support of His Grace 
Macarie, and initiated by the parish of Borås in 
collaboration with the “Unirea” Romanian Associa-
tion. The precise objective was to offer a summer 
holiday in West Sweden to a group of children in the 
care of the Placement Center in Lupeni (Hunedoara 
County, Romania), in order to create a lasting connec-
tion between the Romanian community in this area 
and institutionalized children in Romania. During the 
10-day holiday, the children came to know the Roma-
nian families living in Sweden, while being introduced 
to the way in which Romanian faith and traditions 
keep their particularity in the Scandinavian religious 
and cultural context. Numerous tourist attractions in 
Sweden were also visited;
- “Scholarships for Poor Children in Romania”, a social 
programme initiated in 2016, in order to help as many 
children as possible in the homeland every month. 
There were made social files for the children in finan-
cial difficulty in the Copşa Mică area and a special bank 
account was opened, dedicated to raising funds for 
their support. The sums collected in this account are 
transferred to the Orthodox parish in Valea Viilor on 
a monthly basis, which, in turn, transfers them to the 

6.  Aspecte social-filantropice

La 22 august 2010, în „Duminica românilor 
imigranți”, Preasfințitul Macarie a fost prezent în 
parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din 
Stockholm, unde a dat citire mesajului Preafericitu-
lui Părinte Patriarh Daniel intitulat „Când ne aflăm 
în străinătate, să nu ne înstrăinăm de noi înșine!” 
și le-a vorbit credincioșilor despre însemnătatea 
acestei duminici.
An de an, Preasfințitul Macarie a participat la întâl-
nirea de Sfintele Paști cu pensionarii români din 
capitala Suediei, unde a subliniat semnificațiile 
duhovnicești profunde ale străvechilor obiceiuri 
pascale românești și le-a adresat conaționalilor săi 
mai vârstnici cuvinte de suflet.
În unele parohii au fost derulate programe și 
activități social-filantropice, precum:
-  „Picătura de jertfă care răscumpără oceanul nepă-
sării” – colecte în bani, medicamente și produse 
pentru ajutorarea unor familii sărace din România;
-  „Agapa fratelui” – acțiune duminicală în biserică, 
după Sfânta Liturghie, de colectare a alimentelor 
necesare pentru cantina socială;
-  „În pace să ieșim” – misiune ce-i angajează pe 
credincioși în vizitarea celor bolnavi și singuri, 
împărtășindu-le din darurile duhovnicești pe care 
tocmai le-au primit la Sfânta Liturghie;
-  „Consolidarea familiei” (din 2011) – proiect 
pastoral și social pentru susținerea valorilor fami-
liei creștine în societatea secularizată;
-  Grupul coral „Credo” de la Stockholm și Grupul 
coral „Sfântul Andrei” de la Copenhaga au făcut 
vizite la spitalele din Suedia și Danemarca, unde au 
susținut concerte de cântări ortodoxe – proiect de 
misiune pastorală și socială prin cântare;
-  „O familie parohială pentru fiecare” – activita-
te care-i angajează pe credincioși să ajute benevol 
copii orfani din România. În perioada 18-27 iunie 
2013, s-a desfășurat la Borås, Suedia, cu bine-
cuvântarea și susținerea Preasfințitului Macarie, 
prima ediție a acestui proiect social, inițiat de paro-
hia din Borås în colaborare cu Asociația româneas-
că „Unirea”. Obiectivul punctual a constat în oferi-
rea unei vacanțe de vară în vestul Suediei pentru o 
grupă de copii aflați în grija Centrului de plasament 
din Lupeni (jud. Hunedoara), cu scopul creării unei 
legături de durată între comunitatea româneas-



Preasfințitul Macarie în primăvara anului 2011, împreună cu tinerii din comunitatea ASCOR, în Mănăstirea Lainici | His Grace Macarie in the 
spring of 2011, together with the young people of the ASCOR community, in the Lainici Monastery

Cu Ioachim și Ana, doi gemeni ai unei tinere familii de români din Copenhaga. I-am botezat în capitala Danemarcei, sâmbătă, 8 septembrie 
2018, de Praznicul Nașterii Maicii Domnului. Să-i încredințăm, așadar, purtării de grijă Împărătesei Maici și Dumnezeieștilor Săi Părinți Ioachim 
și Ana, iar părinților trupești să le fim alături, căci nașterea de prunci este cel mai mare dar pentru cei căsătoriți, precum și cea mai înaltă 
răspundere: aceea de a crește oameni întru Hristos. +Părintele Episcop Macarie  | With Joachim and Ana, two twins from a young Romanian 
family from Copenhagen. I baptized them in the capital of Denmark, Saturday, September 8th, 2018, on the Feast of the Nativity of the Mother 
of God. Let us, therefore, entrust the care of the Empress Mother and her Divine Parents Joachim and Ana, and let us be with the physical pa-
rents, because the birth of babies is the greatest gift for married people, as well as the highest responsibility: that of to raise people in Christ.  
+Father Bishop Macarie 



Vineri, 5 mai 2017, de praznicul Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, cu-
noscut în anul 1981 în Scandinavia și pentru minunea izbăvirii unui grec dintr-o 
închisoare din Suedia, Preasfințitul Macarie, purtând pe brațe icoana Sfântului 
Efrem cel Nou, i-a cercetat, pentru mângâiere și binecuvântare, pe deținuții din 
penitenciarul din Oslo. Deținuții au primit cu bucurie vizita episcopului, care s-a 
rugat pentru ei și i-a încurajat cântând cu aceștia imne pascale și citindu-le pasaje 
din Biblie despre cei întemnițați | Friday, May 5th, 2017, on the feast of the Holy 
Martyr Ephrem the New, known in 1981 in Scandinavia for the miracle of the 
deliverance of a Greek from a prison in Sweden, His Grace Macarie, carrying the 
icon of Saint Ephrem the New, examined the inmates of the Oslo penitentiary, for 
comfort and blessing. The prisoners welcomed the bishop's visit with joy, who 
prayed for them and encouraged them by singing paschal hymns together and 
reading passages from the Bible regarding the imprisoned.

Preaiubiții mei, în peregrinarea mea de dincolo de Cercul Polar de la începutul acestui an, am dat slavă lui Dumnezeu pentru una din minuni-
le creației Sale: Aurora Boreală sau, cum mai este numită, Luminile Nordului. Mai minunată decât această strălucire care luminează noaptea 
din lumea văzută este, însă, lumina sufletelor celor bine credincioși care luminează în întunericul acestui veac. Români și ortodocși pe aceste 
tărâmuri îndepărtate, să ne aducem aminte că avem o mare responsabilitate și chemare, aceea de a fi lumini duhovnicești ale nordului, in-
sule de credință vie care să atragă pe cei osteniți și împovărați de greul și răul acestei lumi. (...) Cu îmbrățițare și binecuvântare în Hristos, al 
Vostru Părinte, Frate și Prieten, fierbinte rugător către Domnul și de tot binele voitor, + Episcopul Macarie, 26 februarie 2017 | My beloved, 
in my pilgrimage beyond the Arctic Circle earlier this year, I gave glory to God for one of the wonders of His creation: the Aurora Borealis, or, as 
it is also called, the Northern Lights. More wonderful than this brightness that illuminates the night of the visible world is, however, the light of 
the souls of the good believers that illuminates the darkness of this age. Romanians and Orthodox in these distant lands, let us remember that 
we have a great responsibility and calling, that of being spiritual lights of the north, islands of living faith to attract those weary and burdened 
by the heaviness and evil of this world. (...) With embracing and blessing in Christ, your Father, Brother and Friend, fervent supplicant to the 
Lord and wishing for all good, + Bishop Macarie, February 26th, 2017



Portretul Episcopului Macarie realizat de Horea Paștina | Portrait of Bishop Macarie made by Horea Paștina
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shops where the children enrolled in these scholar-
ships buy their necessities with vouchers;
- on June 1st, 2016, His Grace Macarie participated in 
Oslo in the manifestations on the occasion of the Inter-
national Children’s Day, accompanied by Rev. Nicolae 
Tănase from Valea Plopului, the best known PRO-LIFE 
activist and protector of over three hundred orphans 
in Romania, and by Dr. Pavel Chirilă, the founder of 
“Christiana”, the first association for cooperation 
between doctors and clerics in Romania;
- in 2018, a collaboration began between “The Holy 
Voivode Stephen the Great” Youth Center (CTSM) of 
the Diocese and the “Diaconia” Social Mission of the 
Metropolitanate Church in Bessarabia (Republic of 
Moldova);
- the construction project of the “Saint Filofteia” House 
within the Orthodox orphanage in the city of Kisumu, 
Kenya advanced in 2018, when the exterior finishes 
were made;
- in 2018, 220 children, 80 elderly people, 10 people 
with disabilities, 30 prisoners and 3 victims of domes-
tic violence benefited from social work services in the 
Diocese of Northern Europe. 

7. National and patriotic aspects

As one who attended parallel doctoral courses in 
the history of the Romanian Orthodox Church and in 
ethnology at the University of Cluj, irrevocably in love 
with Romanian spirituality and culture – given his scien-
tific production materialized in numerous volumes, 
studies and conferences –, His Grace Macarie proved 
sympathetic to the national dimension of Romanian 
life in the diaspora. 
Thus, from the very moments of his ordination and 
enthronement, His Grace Macarie emphasized the need 
for the new diocese to become a landmark of national 
identity, with the precise role to “coagulate Romanian 
communities in view of preserving and promoting the 
identity of the Romanian language, history, culture, 
civilization and Christian Orthodox spirituality”, besides 
fulfilling its specific spiritual mission: “We consider that 
our diocese must become a center of Romanian culture 
and spirituality” (Stockholm, July 6th, 2008), thus wish-
ing to achieve the unity of Romanians scattered in these 
lands willing or unwilling (even those who left from 
outside Romania, as is the case of Romanian immigrants 
from Serbia - Vojvodina and the Timoc Valley, settled in 

că din această zonă și copiii instituționalizați din 
România. Pe parcursul celor zece zile de vacanță, 
copiii au făcut cunoștință cu familiile românești 
rezidente în Suedia, prezentându-li-se modul în 
care credința și tradițiile românești își păstrea-
ză particularitatea în contextul religios și cultural 
scandinav. Au fost vizitate totodată numeroase 
obiective turistice din Suedia;
-  „Burse pentru copiii săraci din România”, 
program social inițiat în 2016, cu scopul de a ajuta 
lunar un număr cât mai mare de copii din țară. S-au 
întocmit fișe sociale pentru copiii din zona Copșa 
Mică aflați în dificultate financiară și s-a deschis un 
cont special, dedicat strângerii de fonduri pentru 
sprijinirea acestora. Sumele adunate în acest 
cont sunt virate lunar parohiei ortodoxe din Valea 
Viilor, care, la rândul ei, le virează magazinelor de 
unde copiii bursieri își cumpără cele necesare,  
pe bază de bonuri;
-  la 1 iunie 2016, Preasfințitul Macarie a participat 
la Oslo la manifestările prilejuite de Ziua Internați-
onală a Copilului, însoțit de preotul Nicolae Tăna-
se de la Valea Plopului, cel mai cunoscut activist al 
PRO-LIFE și ocrotitorul a peste trei sute de orfani în 
România, și de dr. Pavel Chirilă, fondatorul în Româ-
nia al primei asociații de conlucrare între medici și 
clerici, „Christiana”;
-  în anul 2018 a început o colaborare între Centrul 
pentru tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” 
(CTSM) al Episcopiei și Misiunea Socială „Diaconia” 
a Mitropoliei Basarabiei (Republica Moldova);
-  proiectul de construcție a casei „Sfânta Filofteia” 
din cadrul orfelinatului ortodox din orașul Kisumu, 
Kenya, a înaintat în anul 2018, ajungând la stadiul 
finisajelor exterioare;
-  în 2018 beneficiau de servicii de asistență socia-
lă în Episcopia Europei de Nord 220 de copii, 80 de 
persoane vârstnice, 10 persoane cu dizabilități, 30 de 
deținuți și 3 persoane victime ale violenței domestice.

7.  Aspecte naţional-patriotice

Ca unul care a urmat în paralel cursuri doctorale 
de istoria Bisericii Ortodoxe Române și de etnolo-
gie în cadrul universității clujene, irevocabil îndră-
gostit de spiritualitatea și cultura română – dova-
dă producția științifică concretizată în numeroase 
volume, studii și conferințe de profil –, Preasfințitul 
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Jönköping, Sweden, and integrated into the Romanian 
parish here). It is not, therefore, at all accidental that the 
young diocese was placed under the protection of three 
holy Romanian voivodes, which leads to the idea of   spir-
itual and national unity of the sons of this diocese.
This national vocation was manifested continuously, 
consciously and responsibly, as it can be seen after “a 
decade of Eucharistic ministry for Romanians in the 
Scandinavian countries”: “The presence and work of 
the Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe 
is providential. It is the main vector of lively mainte-
nance of national identity and consciousness”. In a 
festive, deeply emotional moment, when receiving 
the distinction of “Knight of Bistrita culture” from 
the Bistrita City Hall, on November 27th, 2017, in his 
response of gratitude, Bishop Macarie defined himself 
both as a missionary abroad and as one who preservs 
the national identity of those who left the country: 
“Receive me as a caroling bishop, gone far from this 
corner of Transylvanian heaven to the Nordic countries 
where I carol the Romanians, strengthening them in 
their Romanian identity (our italics)” .
In fact, this dimension is also highlighted by His Beati-
tude Father Daniel, Patriarch of the Romanian Ortho-
dox Church, in his message sent to the International 
Symposium organized in Oslo on May 1-2, 2018: “We 
are glad to see that from its beginnings, by designat-
ing His Grace Macarie as the first Romanian Orthodox 
Bishop on these lands, the newly established diocese has 
borne fruit and kept alive the identity of faith and nation 
(our italics)” , as well as by His Eminence Metropolitan 
Serafim Joantă: “One of the most important qualities 
of a hierarch in the diaspora is to cultivate, in the souls 
of the believers, the love for their country of origin, for 
the spiritual and cultural values   of the nation. This work 
is done by conferences that mark the important events 
of our history and, especially, by camps and pilgrimages 
to Romania. His Grace Macarie fulfils this mission with 
great zeal (our italics), with the conviction that without 
rooting of the devotes, firstly the young, in the traditions 
of their nation, their faith withers away”. 
Addressing the sensitive issue of the phenomenon of 
Romanian emigration in his Christmas Pastoral Letter of 
2017, and the impression of some of the compatriots’ 
feeling of abandonment by their mother country, His 
Grace Macarie evoked the sacrifice of our forerunners 
and, in particular, of those who sacrificed themselves 
in the communist prisons (“They did not abandon us 

Macarie s-a dovedit sensibil la dimensiunea 
națională a vieții românești din diaspora.
Astfel, Preasfințitul Macarie a subliniat, încă din 
momentele hirotoniei și întronizării, necesitatea 
ca, pe lângă împlinirea misiunii spirituale specifi-
ce, noua eparhie să devină și un reper al identității 
naționale cu rostul de a „coagula comunitățile de 
români în vederea păstrării și promovării identității 
limbii, istoriei, culturii, civilizației și spiritualității 
creștin-ortodoxe românești”: „Socotim că episco-
pia noastră trebuie să devină un centru de cultură 
și de spiritualitate românească” (Stockholm, 6 iulie 
2008), dorindu-se astfel unitatea românilor răsfi-
rați de voie și de nevoie pe aceste meleaguri (chiar 
și a celor plecați din afara României, cum este cazul 
românilor imigranți din Serbia - Voievodina și Valea 
Timocului, stabiliți în Jönköping, Suedia, și integrați 
în parohia românească de aici). Nu este, așadar, 
deloc întâmplătoare așezarea tinerei episcopii sub 
ocrotirea a trei sfinți voievozi români, fapt care 
trimite la ideea de unitate spirituală și națională a 
fiilor acestei eparhii.
Vocația aceasta națională s-a manifestat continuu, 
conștient și asumat, așa cum se poate remarca 
și după „un deceniu de slujire euharistică pentru 
românii din țările scandinave”: „Prezența și lucra-
rea Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord 
sunt providențiale, fiind principalul vector pentru 
a menține vii identitatea și conștiința naționale”. 
Într-un cadru festiv cu o accentuată încărcătu-
ră emoțională, primind distincția de „Cavaler al 
culturii bistrițene” din partea Primăriei municipiu-
lui Bistrița, la 27 noiembrie 2017, în răspunsul de 
mulțumire, Episcopul Macarie se autodefinea atât 
în calitatea de misionar peste hotare, cât și în cea 
de păstrător al identității naționale a celor plecați 
din țară: „Să mă primiți ca pe un episcop colindă-
tor, plecat departe din acest colț de rai transilvan 
spre țările nordice unde îi colind pe români, întărin-
du-i în identitatea lor românească (s.n.)”.
De altfel, dimensiunea aceasta este subliniată și de 
către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Biseri-
cii Ortodoxe Române, în mesajul transmis cu ocazia 
desfășurării lucrărilor Simpozionului internațional 
organizat la Oslo în 1-2 mai 2018: „Suntem bucuroși 
să vedem că de la începuturile ei, prin instalarea 
Preasfințitului Părinte Macarie ca întâiul Episcop 
Ortodox Român pe aceste plaiuri, nou-înființata 
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and did not abandon their country either. Let us listen 
to their confession, let us attend, let us stand aright! 
(...) They kept the vigil light of faith in God burning, and 
also in what we represent as a people. Thanks to them 
we have a human face and the names of Christian and 
Romanian. Thanks to them we have a homeland here, 
on earth, and a homeland above, in heaven”). By these 
words he underlines the duty of each generation not 
only to preserve their spiritual and national identity, 
but also to pass it on to those who come after them: 
“Let us not abandon our country either! Let’s not 
abandon our nation! Let us remember that we did not 
give birth to ourselves and we were not born just for 
ourselves, but that we belong to a family, we belong to 
a community, that we have ancestors and that we will 
have descendants, that we are part of a continuity of 
sacrifices, struggles and hardships” .
Equally committed to preserving authentic patriotism 
is the call made by Bishop Macarie in his speech at the 
celebration of the Centennial delivered on April 10th, 
2018, on the third day of Easter, at the Diocesan Centre 
in Stockholm: “Our mission... is to contribute whole-
heartedly to the recovery of our sons and daughters 
who feel abandoned by their homeland, to help our 
nation bestir itself from the lethargy that has gripped 
it, to reawaken their love of country and trust in our 
collective destiny (…) A country exists only insofar as 
the hearts of those who compose it beat for it (…) The 
country does not exist by itself. The country is a work 
that depends on each of us (…) If we do not have, each 
of us, the country present day by day in our concerns 
and activities, then we do not actually have a country 
(our italics)”.
“However, the big paradox is this: what the Romanian 
state scatters on the roads of Europe, the Church gath-
ers (our italics). All that creative human energy that 
Romanian politicians drive away in the wide world 
– by indifference, incompetence, greed or bad inten-
tion – the Church of Christ gathers and restores under 
its protection! The country dispels them, the Church 
gathers them (our italics). The state dissolves and 
dismisses, the priests – like shepherd dogs of Roma-
nian vein – gather the scattered sheep. Politics divides, 
Christ restores communion. This is exactly what I felt in 
Sölvesborg on the occasion of the consecration of the 
church, and His Grace Macarie’s words strengthened 
my conviction that the altar is the only place where 
Romanians want to stay together (our italics)”. This is a 

episcopie a rodit și a păstrat vie identitatea de 
credință și de neam (s.n.)”, precum și de către 
Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim Joan-
tă: „Una din calitățile cele mai importante ale unui 
ierarh în diaspora este aceea de a cultiva în sufletul 
credincioșilor dragostea față de țara lor de origine, 
față de valorile spirituale și culturale ale neamului 
(s.n.). Lucrarea aceasta se realizează prin conferințe 
care marchează evenimentele importante ale isto-
riei noastre și, mai ales, prin tabere și pelerinaje în 
România. Preasfințitul Macarie își împlinește aceas-
tă misiune cu mult zel (s.n.), convins fiind că, fără 
înrădăcinarea credincioșilor, începând cu cei tineri, 
în tradițiile neamului, credința lor se ofilește”.
Abordând tema sensibilă a fenomenului 
emigrației românești și a resimțirii de către unii 
dintre conaționali a sentimentului de abandon 
din partea țării-mamă, Preasfințitul Macarie, în 
Pastorala de Crăciun din 2017, evocând sacrificiul 
înaintașilor și, la modul particular, al celor care 
s-au jertfit în închisorile comuniste („ei nu ne-au 
abandonat pe noi și nu și-au abandonat nici țara. 
Să le ascultăm mărturisirea, să luăm aminte, să 
stăm cu frică! (...) Ei au păstrat aprinsă candela 
credinței în Dumnezeu, dar și în ceea ce reprezen-
tăm noi, ca popor. Datorită lor avem un chip de 
om și un nume de creștin și de român. Datorită lor 
avem o patrie aici, pe pământ, și o patrie dinco-
lo, în cer”), subliniază datoria fiecărei generații nu 
doar de a-și conserva identitatea spirituală și pe 
cea națională, ci și de a o transmite celor care vin 
din urmă: „Să nu ne abandonăm nici noi țara! Să 
nu ne abandonăm neamul! Să ne aducem aminte 
că nu noi ne-am născut pe noi și nici nu ne-am 
născut doar pentru noi, ci că aparținem unei fami-
lii, aparținem unei comunități, că avem înaintași și 
că vom avea urmași, că ne înscriem într-o continu-
itate de jertfe, de lupte și de nevoințe”.
La fel de angajant în direcția păstrării patrio-
tismului autentic este și apelul făcut de episco-
pul Macarie în cuvântarea despre sărbătorirea 
Centenarului, rostită la 10 aprilie 2018, a treia 
zi de Paști, la Centrul Episcopal din Stockholm: 
„Misiunea noastră... este să contribuim din toată 
inima la recuperarea fiilor și fiicelor care se simt 
abandonați de către patrie, să contribuim la 
dezmeticirea din letargia care a cuprins neamul, 
să retrezim dragostea de țară și încrederea în 
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testimony of a layman about the vocation of the Church 
and its ministers to be spiritual, social and national cata-
lysts, not only in the country but also abroad.
Actually, the Romanian spirit is maintained within the 
diocese by cultural and artistic manifestations that 
include local poems, songs and creations, carols (“as 
long as we still sing carols, we cannot lose the purity 
of childhood!”), Byzantine and popular music concerts 
held by the “Credo” choral group from Stockholm and 
the “Saint Andrew” choral group from Copenhagen 
and by Romanian choirs, by the activities of the young 
people from the ethnography and folklore circles, where 
there were made traditional costumes, items of decora-
tion for home and the place of worship, and there were 
organized Romanian folk dance classes. At the Diocesan 
Centre in Stockholm, an ethnographic fund has been set 
up, that includes traditional objects and costumes from 
all areas of Romania, Bessarabia and Serbian Banat.
A moment of penetrant national significance is the 
celebration of the National Day of Romania every year, 
when His Grace Macarie celebrates a Te Deum in the 
presence of Romanian believers and officials (ambas-
sadors, members of the Romanian Cultural Institute, 
etc.) and foreigners, representatives of other cults, 
giving speeches about the significance of this great 
moment in the history of the Romanian people (Oslo, 
November 30th, 2008; Stockholm, December 1st, 2010; 
Copenhagen, December 1st, 2013, etc.).
On December 1st, December 22nd and the Day of the 
National Heroes, His Grace Macarie officiates memo-
rials for the heroes of the Large Romania or of the 
December Revolution. Another reflection of this 
preoccupation for the preservation of specific Romani-
an values   is the initiation of or his participation in vari-
ous exhibitions of traditional Romanian religious and 
profane art, or the encouragement of the construction 
of new churches in traditional style.

8. Connections with sister Orthodox Churches in the 
countries of origin and in the diaspora

The connections with the sister Churches made by the 
Diocese of Northern Europe materialized especially in 
the liturgical services of His Grace Macarie in Sweden, 
Iceland, Finland, Norway, in churches of the Russian 
and Serbian communities or in the liturgical assemblies  
of Romanian, Serbian, Russian, Swedish Orthodox hier-
archs and priests:

destinul nostru colectiv (…) O țară există doar în 
măsura în care inimile celor care o compun bat 
pentru ea  (…) Ţara nu există de la sine. Ţara este 
o lucrare care depinde de fiecare dintre noi (…) 
Dacă nu avem fiecare dintre noi țara prezentă zi 
de zi în preocupările și activitățile noastre, atunci 
nu avem de fapt o țară (s.n.)”.
„Paradoxul cel mare însă acesta este: ceea ce statul 
român împrăștie pe drumurile Europei, Biserica 
adună (s.n.). Toată acea energie umană creatoare 
pe care o alungă în lumea largă politicienii români – 
prin nepăsare, nepricepere, lăcomie sau rea inten-
ție – o adună și o restaurează Biserica lui Hristos 
sub acoperământul ei! Ţara îi risipește, Biserica îi 
adună (s.n.). Statul dizolvă și împrăștie, preoții – ca 
niște câini ciobănești ai românismului – adună oile 
risipite. Politica dezbină, Hristos reface comuniu-
nea. Exact asta am simțit la Sölvesborg, cu ocazia 
târnosirii bisericii, iar cuvintele de la predică ale P.S. 
Macarie mi-au întărit convingerea că altarul este 
singurul loc unde românii vor să stea laolaltă (s.n.)”. 
Iată o mărturie a unui laic despre vocația Bisericii și 
a slujitorilor ei de a fi catalizatori spirituali, sociali și 
naționali, nu doar în țară, ci și peste hotare.
La modul concret, spiritul românesc este menținut 
în cuprinsul eparhiei prin manifestări cultural-
artistice care cuprind poezii, cântece și creații 
autohtone, colinde („atâta vreme cât încă mai 
colindăm, nu ne putem pierde puritatea copilă-
riei!”), concerte de muzică bizantină și populară 
susținute de Grupul coral „Credo” de la Stockholm 
și de Grupul coral „Sfântul Andrei” de la Copenha-
ga și de coruri din România, prin activitățile tine-
retului de la cercurile de etnografie și folclor, 
unde s-au confecționat piese de port tradițional, 
de împodobire a locuinței și a locașului de închi-
nare și s-au organizat cursuri de dansuri populare 
românești. La Centrul Eparhial din Stockholm este 
constituit un fond etnografic care cuprinde obiec-
te și costume tradiționale din toate zonele Româ-
niei, din Basarabia și Banatul sârbesc.
Un moment cu profunde semnificații naționale 
îl constituie an de an serbarea Zilei Naționale a 
României, când Preasfințitul Macarie săvârșește 
un Te Deum în prezența credincioșilor români 
și a oficialităților române (ambasadori, membri 
ai Institutului Cultural Român etc.) și străine, a 
reprezentanților altor culte, rostind alocuțiuni 
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- on March 8th, 2009, on the Sunday of Orthodoxy, 
in the Serbian Orthodox Cathedral in Stockholm, the 
sister Orthodox Churches in Stockholm arranged to 
celebrate the unity of faith by a common celebration 
of the Holy Eucharist, the hierarchical service being 
officiated by His Grace Dositei, Bishop of Serbians in 
Scandinavia and Great Britain and His Grace Macarie, 
Bishop of the Romanians in Northern Europe;
- between 12th and 17th April 2010, His Grace Macarie 
was a member of the delegation of the Stockholm 
Department of Orthodox Studies and Culture that 
visited the Russian Patriarchate. (This Department 
includes representatives of the Orthodox commu-
nities of the Scandinavian Peninsula.) On April 13th, 
2010, he celebrated the Holy Eucharist with His 
Beatitude Cyril, Patriarch of Russia, in the Cathedral 
of the Holy Archangels in Kremlin, the necropolis 
of the tsars, and presented him the message of His 
Beatitude Daniel, Patriarch of Romania;
- on January 10th, 2011, was constituted The 
Assembly of Orthodox Bishops of the Scandinavian 
Peninsula was constituted, which was held at the 
residence of the Metropolitanate Church of the 
Ecumenical Patriarchate in Stockholm. His Grace 
Macarie participated in this first reunion together 
with the Greek and the Serbian hierarchs pastoring 
the communities in Scandinavia;  
- on March 13th, 2011, on the Sunday of Orthodoxy, 
the sister Orthodox Churches in Stockholm celebrated 
the unity of faith by a common celebration of the Holy 
Eucharist in the Serbian Orthodox Cathedral in Stock-
holm, which was attended by Greek, Russian, Serbian, 
Romanian, Swedish and Orthodox believers of various 
nationalities in the Swedish capital;
- on March 4th, 2012, the spiritual manifestation on the 
Sunday of Orthodoxy was hosted by the Romanian 
Orthodox Diocese of Northern Europe;
- on October 5th, 2014, His Grace Macarie participated 
in the consecration of the “Saint Sava” Cathedral in 
Stockholm of the Serbian Orthodox Diocese in Scandi-
navia and Great Britain, in a liturgical assembly led by 
Patriarch Irenaeus of Serbia;
These natural connections of the Romanian Orthodox 
Diocese of Northern Europe with the sister Churches 
(the Greek Metropolitanate and the Serbian Diocese) 
were constantly maintained by meetings of the hier-
archs and the clergy and by common liturgical services 
that testify the unity of Orthodoxy. 

despre semnificația acestui mare moment din 
istoria poporului român (Oslo, 30 noiembrie 2008; 
Stockholm, 1 decembrie 2010; Copenhaga, 1 
decembrie 2013 etc.). 
De 1 Decembrie, 22 Decembrie și Ziua Eroilor, 
Preasfințitul Macarie oficiază parastase pentru eroii 
României Mari sau ai Revoluției decembriste. Tot 
un reflex al acestei preocupări pentru prezervarea 
valorilor specific românești este și inițierea de către 
ierarh sau participarea acestuia la diverse expoziții de 
artă religioasă și profană tradițională românească, ori 
încurajarea construirii de noi biserici în stil tradițional.

8.  Legături cu Biserici Ortodoxe surori din ţările 
de origine și din diaspora 
Legăturile cu Bisericile surori realizate de Episco-
pia Europei de Nord s-au materializat în special 
în slujirile Preasfințitului Macarie în Suedia, Islan-
da, Finlanda, Norvegia în biserici ale comunităților 
rusești și sârbești sau în soboare de arhierei și 
preoți ortodocși români, sârbi, ruși, suedezi:
-  la 8 martie 2009, în Duminica Ortodoxiei, în 
catedrala ortodoxă sârbă din Stockholm, Biserici-
le Ortodoxe surori din Stockholm s-au organizat 
pentru a prăznui printr-o Liturghie comună unita-
tea de credință, slujba arhierească fiind oficiată de 
Preasfințitul Dositei, Episcopul sârbilor din Scandi-
navia și Marea Britanie, și de Preasfințitul Macarie, 
Episcopul românilor din Europa de Nord;
-  în perioada 12-17 aprilie 2010, Preasfințitul 
Macarie a făcut parte din delegația Departa-
mentului pentru Studii Ortodoxe și Cultură din 
Stockholm (din care fac parte reprezentanții 
comunităților ortodoxe din Peninsula Scandina-
vă), care a vizitat Patriarhia Rusiei, slujind la 13 
aprilie 2010 împreună cu Sanctitatea Sa Chiril, 
Patriarhul Rusiei, în Catedrala Sfinții Arhangheli 
din Kremlin, necropola țarilor, și transmițând 
acestuia mesajul Preafericirii Sale Daniel, Patri-
arhul României;
-  la 10 ianuarie 2011 a avut loc constituirea Adună-
rii Episcopilor ortodocși din Peninsula Scandinavă, 
la Reședința Mitropoliei Patriarhiei Ecumenice din 
Stockholm, la această primă reuniune Preasfințitul 
Macarie participând alături de ierahul grec și de cel 
sârb care păstoresc comunitățile din Scandinavia;
-  la 13 martie 2011, în Duminica Ortodoxiei, Bise-
ricile Ortodoxe surori din Stockholm au prăznuit 
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Conclusions

The pastoral and missionary programme of the young 
Diocese of Northern Europe was drawn by its leader 
since his enthronement: the confession of Orthodoxy 
in the Northern European space, the spiritual and 
national unity of the Romanians in the Scandinavian 
diaspora, the relations of collaboration with the other 
confessional and ethnic communities, attention to 
the problems of the young. A simple enumeration of 
the pastoral and missionary, cultural, social and phil-
anthropic achievements of the Diocese confirms the 
fulfilment of these desiderata: the Church managed to 
gather the Romanians around the altars, offering them 
not only spiritual, but also identity, language and ethnic 
landmarks. 
Emphasizing both the idea of   unity of faith and nation, 
cultivating Christian virtues, as well as the Romanian 
language and traditions, the parish of the diaspora has 
become the best defined identity space outside the 
country. Moreover, it testifies the beauty of Ortho-
doxy. Far from being a simple monographic recovery, 
this presentation reiterates an impressive journey, in 
which we witness an ongoing history, the preserva-
tion of a spiritual and national ethos, despite all the 
negative predictions offered by the secularist “trend” 
of the day. And, if we think that, on the one hand, this 
effort to preserve Orthodoxy and Romania across the 
borders tends to turn into a promotion impetus, and, 
on the other hand, that all this is happening far from the 
country, from the spiritual and cultural matrix capable 
of providing the resources necessary for the “prevail-
ing of the thought”, we can only admire the diligence 
of the toilers and their trust that the divine Providence 
works wonderfully in the Church through His servants! 

***
MACARIE, Bishop of the Romanians in Northern 
Europe, Let us melt the icebergs of the soul! 10 years 
with Christ in Scandinavia, Bucharest, Sofia Publish-
ing House, 2018

Dedicated to “the brothers and sisters in Christ in 
‘Romanian Scandinavia’”, which are “the cornerstones 
of the unseen cathedrals of faith and communion in 
Christ in Northern Europe”, as “a humble guide in our 
pilgrimage to the heavenly Homeland”, this 450-page 
volume represents an anniversary intermission at 10 

prin slujire comună unitatea de credință în cate-
drala ortodoxă sârbă din Stockholm, unde au fost 
prezenți preoți greci, ruși, sârbi, români, suedezi și 
credincioși ortodocși de diferite naționalități din 
capitala Suediei;
-  la 4 martie 2012, manifestarea duhovnicească din 
Duminica Ortodoxiei a fost găzduită de Episcopia 
Ortodoxă Română a Europei de Nord;
-  la 5 octombrie 2014, Preasfințitul Macarie a  
participat la târnosirea Catedralei „Sfântul 
Sava” din Stockholm a Episcopiei Ortodoxe 
Sârbe din Scandinavia și Marea Britanie, într-
un sobor condus de Patriarhul Irineu al Serbiei.  
Aceste legături firești ale Episcopiei Ortodoxe 
Române a Europei de Nord cu Bisericile surori 
(Mitropolia Greacă și Episcopia Sârbă) au fost 
constant întreținute prin întâlniri ale ierarhilor și 
clerului și prin slujiri comune care dau mărturie 
despre unitatea Ortodoxiei.

Concluzii

Programul pastoral-misionar al tinerei Episcopii 
a Europei de Nord a fost trasat de titularul aces-
teia chiar de la întronizare: mărturisirea Ortodo-
xiei în spațiul nord-european, unitatea spirituală 
și națională a românilor din diaspora scandinavă, 
relațiile de colaborare cu celelalte comunități 
confesionale și etnice, atenția față de problemele 
tinerilor. O simplă enumerare a realizărilor pasto-
ral-misionare, culturale și social-filantropice ale 
Episcopiei confirmă împlinirea acestor dezidera-
te: Biserica a reușit să-i adune pe români în jurul 
altarelor, oferindu-le nu doar repere spirituale, ci 
și identitare, de limbă și etnie. 
Accentuând deopotrivă ideea unității de credin-
ță și de neam, cultivând virtuțile creștine, dar și 
limba și tradițiile românești, parohia diasporei 
a devenit cel mai bine definit spațiu identitar 
din afara granițelor țării. Mai mult, dă mărturie 
despre frumusețea Ortodoxiei. Departe de a se 
constitui ca o simplă recuperare monografică, 
prezentarea de față reiterează un parcurs impre-
sionant, în care suntem martorii unei istorii în 
derulare, de conservare a unui ethos spiritual și 
național, în ciuda tuturor pronosticurilor nega-
tive oferite de „trendul” secularist al zilei. Iar 
dacă ne gândim că, pe de o parte, acest efort 
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years after the founding of the Romanian Orthodox 
Diocese of Northern Europe. It includes interviews 
with His Grace Macarie, his sermons and speeches, 
pastoral letters for the Nativity and Resurrection of 
the Lord, solemn and occasional speeches, articles and 
chronicles. 
The book is prefaced by an introductory word writ-
ten by Metropolitan Serafim Joantă of the Romanian 
Orthodox Metropolitan Church of Germany, Central 
and Northern Europe and a foreword by His Grace 
Macarie. The anniversary word of Metropolitan Sera-
phim, entitled “His Grace Macare, a Warm-Hearted 
Hierarch in the Cold North of Europe”, is intended to be 
a word of “homage and encouragement” addressed to 
the Romanian hierarch and the believers in Scandina-
via. In the first part of this volume there is sketched the 
evolution of the mission of the Romanian Orthodox 
Church in the European diaspora after 1989, as well 
as the missionary work of His Grace Macarie, who, in 
10 years of pastorate, founded over 40 parishes and 
two monasteries and acquired and arranged an Epis-
copal See “of astonishing beauty and harmony” (p. 8). 
The second part, dedicated to the leader of the Roma-
nian Diocese in Scandinavia, presents a biographical 
sketch of the hierarch, along with some touches of his 
pastoral and spiritual character: “From the very begin-
ning, the new hierarch proved that he has a mission-
ary spirit with which he was endowed by God”; “His 
Grace Macarie is loved by the believers for the warmth 
with which he approaches them, for his heartfelt word, 
for his partaking in their sorrows”; “One of the most 
important qualities of a hierarch in the diaspora is to 
cultivate, in the souls of the believers, love for their 
country of origin, for the spiritual and cultural values   
of their nation... His Grace Macarie fulfills this mission 
with great zeal, with the conviction that without root-
ing the faithful, firstly the young, in the traditions of 
their nation, their faith withers away” (p. 8-9). 
The foreword signed by His Grace Macarie represents 
“a letter of notice and testimony” addressed to the 
reader: “I received the mission to be a bishop of the 
Boreal Orthodoxy not as a reward or a prize, but as 
a sacrifice. I am a pilgrim bishop, who constantly and 
everywhere carries on his shoulder the bag with the 
precious altar objects as a cross of my ministry”(p. 11).
In the first part of the foreword, addressing the 
sensitive issue of Romanian emigration “to the ends 
of the earth”, Bishop Macarie makes an x-ray of 

de conservare a Ortodoxiei și a Românității peste 
granițe tinde să se transforme chiar în avânt de 
promovare, iar, pe de altă parte, că toate acestea 
se petrec departe de țară, de matricea spirituală 
și culturală capabilă să ofere resorturile necesa-
re „biruinței gândului”, nu putem decât să admi-
răm sârguința nevoitorilor și să ne încredințăm 
că Pronia dumnezeiască lucrează minunat în 
Biserică prin slujitorii Săi!

***
MACARIE, Episcopul românilor din Europa de 
Nord, Să topim ghețarii sufletului! 10 ani cu Hris-
tos în Scandinavia, București, Editura Sofia, 2018

Dedicat „fraților și surorilor în Hristos din «Scan-
dinavia românească»” ce sunt „pietrele unghiu-
lare ale catedralelor nevăzute ale credinței și 
comuniunii întru Hristos din Europa de Nord”, ca 
„smerit îndreptar în pelerinajul nostru spre Patria 
cerească”, volumul de 450 de pagini reprezintă 
un popas aniversar la 10 ani de la întemeierea 
Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, 
cuprinzând interviuri ale Preasfințitului Maca-
rie, predici și cuvântări, pastorale la Nașterea 
Domnului și Înviere, cuvântări solemne și ocazio-
nale, articole și cronici.
Lucrarea este prefațată de un cuvânt al Părintelui 
Mitropolit Serafim Joantă al Mitropoliei Ortodo-
xe Române a Germaniei, Europei Centrale și de 
Nord și de o predoslovie a Preasfințitului Macarie. 
Cuvântul aniversar al Părintelui Mitropolit Serafim, 
intitulat „Preasfințitul Părinte Macarie, un ierarh cu 
inimă caldă în Nordul rece al Europei”, se dorește a 
fi unul „de cinstire și de încurajare”, adresat ierar-
hului și credincioșilor români din Scandinavia. În 
prima parte, sunt schițate evoluția misiunii Biseri-
cii Ortodoxe Române în diaspora europeană după 
1989, precum și lucrarea misionară a Preasfințitului 
Macarie, care, în 10 ani de păstorie, a înființat peste 
40 de parohii și două mănăstiri și a achiziționat și 
amenajat un sediu episcopal „de o frumusețe și o 
armonie uimitoare” (p. 8). Partea a doua, dedicată 
întâistătătorului episcopiei românești a Scandina-
viei, înfățișează o schiță biografică a ierarhului, cu 
câteva tușe de profil pastoral și duhovnicesc: „noul 
ierarh și-a dovedit dintru început duhul misionar 
cu care era înzestrat de Dumnezeu”; „Preasfințitul 
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the often painful realities of the integration of our 
compatriots in the diaspora, including the prejudices 
of host countries, lack of appreciation, abuse, artifi-
cial ideologies, etc., in front of which “we, Romani-
ans, are willing, at the beginning of our integration 
in the new country, to sacrifice everything and we 
are often in danger of losing our identity and faith” 
(p. 12). In this context, the strongest buttress of reli-
gious and national consciousness is the Church. Bish-
op Macarie clearly states it: “Romanians in the dias-
pora cultivate their ethos and inner peace only in as 
much as they keep their faith alive (…) The Church is 
the ark of salvation of our identity abroad!” (p. 12).
The second part outlines the evolution of the Roma-
nian Eucharistic communities in Scandinavia, which, 
from “reduced, scattered, isolated, enclaved”, came 
over time, due to the sacrifice and involvement of 
priests and the faithful, to multiply, grow and unite, 
even to unfold charitable programmes for the needy 
in their country (p. 13). The foreword ends with a 
word of encouragement for “those scattered among 
the nations”, who are urged to “gather together”, but 
especially to “redeem time”, “in expectation of the 
Great Return and their Full Recovery” (p. 14).
Regarding the content of this volume, the first part, 
entitled “The Joy of Dialogue”, includes 19 inter-
views conducted between 2012-2018 and published 
in various magazines (Formula As, Lumea credinței 
[World of Faith], Lumina Newspaper, Familia 
Ortodoxă [The Orthodox Family], Lumea monahilor 
[The World of Monks], Arthos [ASCOR Cluj maga-
zine], Elite clujene [Cluj Elites], Bistrițeanul) on differ-
ent topics: the Orthodox mission in Scandinavia and 
the particularities of pastorship in the diaspora, 
the challenges of integrating Romanian emigrants 
in Western societies, and also the risks of dissolu-
tion, of loss of identity, the challenges of Romanian 
Orthodoxy “at home”, youth ministry, parish and 
family, etc., all sprinkled with excellent excursions 
of theology or recent church history, with vibrant 
memories of the hierarch’s Transylvanian childhood, 
especially of the holy times of Easter and Christmas, 
meant to bring (again) before the eyes of the read-
er’s mind the good world of the Romanian village, 
full of spiritual meaning.
The most extensive segment of this volume is dedi-
cated to the Words of Teaching (“With the Gospel 
among the Mists”), which includes 44 sermons 

Macarie este iubit de credincioși pentru căldura 
sufletească cu care se apropie de ei, pentru cuvântul 
său pornit din inimă, pentru participarea la durerile 
lor”; „una din calitățile cele mai importante ale unui 
ierarh în diaspora este aceea de a cultiva în sufletul 
credincioșilor dragostea față de țara lor de origine, 
față de valorile spirituale și culturale ale neamului... 
Preasfințitul Macarie își împlinește această misiu-
ne cu mult zel, convins fiind că, fără înrădăcinarea 
credincioșilor, începând cu cei tineri, în tradițiile 
neamului, credința lor se ofilește” (p. 8-9).
Predoslovia, semnată de Preasfințitul Macarie, 
reprezintă „o slovă de înștiințare și de mărtu-
rie” adresată cititorului: „Am primit misiunea 
de a fi episcop al Ortodoxiei boreale nu ca pe o 
recompensă sau premiu, ci ca pe o jertfă. Sunt un 
episcop pelerin, care neîncetat și pretutindeni îmi 
port pe spate desaga cu Sfintele Odoare, ca pe o 
cruce a slujirii” (p. 11). 
În prima parte a prefeței, abordând tema sensi-
bilă a emigrației românești „până la marginile 
pământului”, episcopul Macarie face o radiogra-
fie a realităților, adeseori dureroase, ale integră-
rii conaționalilor în diaspora, din care nu lipsesc 
prejudecățile țărilor-gazdă, lipsa de apreciere, 
abuzurile, ideologiile artificiale etc., în fața cărora 
„noi românii suntem dispuși, la începutul integrării 
noastre în noua țară, să sacrificăm totul și suntem 
adesea în pericolul de a ne pierde identitatea și 
credința” (p. 12). În acest context, cel mai puter-
nic contrafort al conștiinței religioase și naționale 
este Biserica. O spune deslușit Episcopul Macarie: 
„Românii din diaspora își cultivă ethosul și pacea 
lăuntrică numai în măsura în care își păstrează vie 
credința. (…) Biserica este arca salvării identității 
noastre în străinătate!” (p. 12). 
Partea a doua schițează evoluția comunităților 
euharistice românești din Scandinavia, care, din 
„reduse, risipite, izolate, enclavizate”, au ajuns 
cu timpul, datorită jertfei și implicării preoților și 
credincioșilor, să se înmulțească, să crească și să 
se unească, derulând chiar programe caritabile 
pentru nevoiașii din țară (p. 13). Predoslovia se 
încheie cu un cuvânt de îmbărbătare pentru „cei 
risipiți printre neamuri”, care sunt îndemnați la 
„strângere laolaltă”, dar mai ales la „răscumpă-
rarea vremii”, „în așteptarea Marii Întoarceri și a 
Deplinei Regăsiri” (p. 14).
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and speeches, true spiritual victuals, delivered on 
Sundays, holy days and church feasts, or on various 
occasions in Romanian parishes in Scandinavia, and 
in some places in the country.
The third part includes pastoral letters for the Nativ-
ity (“The North Star of Salvation”), in which Bishop 
Macarie himself, “like a carol singer left from home, 
from a corner of Transylvanian heaven” (p. 293), actu-
ally carols the Romanians who left far away from their 
home country with ancestral carols (almost all his 
pastoral letters contain carols!). The rich biblical and 
liturgical content, the abundance of old Romanian 
words – “ancestors”, “carol”, “traditions”, “ancient”, 
“dawn”, “wise men”, “sack”, “swing”, “walking” (not 
“wandering”), etc. –, words coming as if from another 
world, different, not so much as a historical and social 
and cultural reality, but mostly as a mood, a state of 
mind, words meant to take the believers not only out 
of the everyday stereotype and superficial language or 
the technicalization of the professional one, but mainly 
from that forma mentis [mindset] impregnated by the 
experience of a secularized and technological world, 
increasingly detached from “its heritage” and devoid 
of meaning. All these words create not so much a 
fairytale image – although the stylistics of the phrase 
succeeds it in some places! –, but a real icon of the 
mystery, and not of any mystery, but of the wonderful 
Mystery of God made Man.
The penultimate part of the book includes pastoral 
letters for the Resurrection of the Lord (“The Word of 
God Dispels the Mists of the North”), which is a vibrant 
exhortation for “the foundation of life on faith and the 
experience of the Resurrection, as all Easter celebra-
tions are anticipated feast days of the resurrection of 
all” (p. 365), an urge to make each encounter with one 
another “an Easter event”, so that we can give “meaning 
to our existence” and become “light bearers” (p. 371).
In addition to uniquely approached topics (on the 
symbolism of the Easter candle, on the “transition” 
from the civilization of death to the Paschal experience 
through the Eucharist, by which “we become witness-
es of the Resurrection in our bodies”), in each pasto-
ral letter there is a space dedicated to the connec-
tion between the Easter topic and those consecrated 
annually by the Holy Synod (the topics of the “Homage 
Year”) to: the Creed, the Holy Baptism and the Holy 
Matrimony, the Holy Unction, etc., a connection often 
captured by essential theological formulas: “I expect 

Cât privește conținutul acestui volum, prima parte, 
intitulată „Bucuria dialogului”, cuprinde 19 intervi-
uri realizate între 2012-2018 și publicate în diferite 
reviste (Formula As, Lumea credinței, Ziarul Lumi-
na, Familia Ortodoxă, Lumea monahilor, Arthos 
[revista ASCOR Cluj], Elite clujene, Bistrițeanul), 
tratând diferite teme: misiunea ortodoxă în Scan-
dinavia și specificul pastorației în diaspora, provo-
cările integrării emigranților români în societățile 
occidentale, dar și riscurile dizolvării, ale pierderii 
identității, provocările Ortodoxiei românești „la ea 
acasă”, pastorația tinerilor, parohie și familie etc., 
toate presărate cu excelente excursuri de teolo-
gie sau de istorie bisericească recentă, cu vibrante 
amintiri din copilăria transilvană a ierarhului, mai 
ales din răstimpurile sfințite ale Paștilor și Crăciu-
nului, menite să (re)aducă înaintea ochilor minții 
cititorului lumea cuminte a satului românesc, plină 
de noimă duhovnicească.
Cel mai extins segment al acestui volum este cel 
dedicat Cuvintelor de învățătură („Cu Evanghelia 
printre nămeți”), care cuprinde 44 de predici și 
cuvântări, adevărate merinde duhovnicești, rosti-
te în duminici, la praznice și hramuri ori cu diverse 
ocazii, în parohiile românești din Scandinavia, dar 
și în câteva locuri din țară.
A treia parte cuprinde Pastorale la Nașterea 
Domnului („Steaua polară a mântuirii”), în care 
însuși episcopul Macarie, „ca un colindător plecat 
de-acasă, dintr-un colț de Rai transilvan” (p. 293), 
îi colindă, la propriu, cu colinde străbune (aproa-
pe toate Pastoralele conțin colinde!), pe românii 
plecați departe de țară. Bogatul conținut biblic 
și liturgic, abundența verbului românesc vechi – 
„strămoși”, „colind”, „datini”, „străvechi”, „zori”, 
„crai”, „desagă”, „leagăn”, „umblare” (nu „umblă-
tură”) etc. –, cuvinte venite parcă dintr-o altă 
lume, diferită nu neapărat ca realitate istorică și 
socio-culturală, ci mai ales ca așezare, ca stare, 
cuvinte menite să-i scoată pe credincioși nu doar 
din stereotipia și superficialitatea limbajului coti-
dian ori din tehnicizarea celui profesional, ci și din 
acea forma mentis impregnată de experiența unei 
lumi secularizate și tehnologizate, tot mai detașate 
de „moștenire” și mai descărnate de sens, creea-
ză toate nu atât o imagine de basm – deși stilis-
tica frazei reușește pe alocuri și acest lucru –, cât 
o adevărată icoană a tainei, și nu a oricărei taine, 
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the resurrection of the dead!” “As many as we  were 
baptized in Christ Jesus, were baptized in His death 
... for if we were grafted on Him in the likeness of His 
death, we will also be partakers in His Resurrection.”
One of the pastoral letters (2017) represents a special 
emotional approach: it is a reminder, “with joy and 
nostalgia” (p. 401), of the celebration of the “childhood 
Easter” on the native lands, and also a glorification of 
the “Cosmic Liturgy of Easter”, of that Easter celebra-
tion of the whole creature, which the genuine child-
hood – especially the one spent in the ambiance of 
the Romanian village with strong traditions – perceives 
and lives with holy emotion. 
The last part of the volume, a kind of Miscellanea, 
brings together, under the title “Notes of a Pilgrim Bish-
op”, several speeches at solemn moments (at his ordi-
nation as a bishop, at his enthronement) or occasional 
speeches (at the prayer on the esplanade of the Metro-
politanate Cathedral in Cluj-Napoca, at the meeting of 
the European Orthodox youth, September 5th, 2015; at 
the first printed Calendar-booklet of the newly estab-
lished Diocese of Northern Europe), articles published 
in the magazine Candela Nordului (the editorial in the 
first issue, 2008; on family, 2011; on the Memory of 
the Church and the “prison saints”, 2016- 2017; on the 
Centennial of the Great Union, 2018), as well as a spir-
itual chronicle of a pilgrimage in Mount Athos (2018).
A testament-volume, a memory-volume, a testimony 
over time of the first decade of the missionary and 
pastoral work of the Diocese of Northern Europe, and 
also of the spiritual profile of its head and the complex 
challenges of preserving the faith and national iden-
tity of the Romanians scattered far away, for whom 
the Church is the most authentic “Home”, family and 
country alike!

*

Bishop MACARIE, Bishop Macarie and the young:  
5 Meetings of the Heart, Bucharest, Lumea 
Credinţei Publishing House, 2018

The volume represents a collection of five conferences 
of Bishop Macarie, held in a spiritual “marathon” in 
March 2018, in front of hundreds of young people in 
his home country: March 20th, in the Aula Magna of the 
“Alexandru Ioan Cuza” University of Iași; March 22nd, 
the Aula Magna of the Faculty of Law, University of 

ci a Tainei minunate a Înomenirii lui Dumnezeu. 
Penultima parte a lucrării cuprinde Pastorale 
la Învierea Domnului („Cuvântul lui Dumnezeu 
destramă cețurile Nordului”), ce se constitu-
ie în îndemnuri vibrante la „întemeierea vieții 
pe credința și pe experiența Învierii, căci toate 
prăznuirile Paștilor sunt sărbători anticipate ale 
învierii tuturor” (p. 365), îndemnuri de a face din 
fiecare întâlnire cu celălalt „un eveniment pascal”, 
pentru ca astfel să dăm „sens existenței” noastre 
și să ajungem și noi „purtători de lumină” (p. 371).
Pe lângă teme inedit abordate (despre simbolis-
mul lumânării pascale, despre „trecerea” de la 
civilizația morții la experiența pascală prin Euha-
ristie, prin care „noi devenim martori ai Învierii 
în trupurile noastre”), în fiecare dintre pastorale 
există și un spațiu dedicat legăturii dintre tema 
pascală și acele teme consacrate anual de către Sf. 
Sinod (temele „Anului omagial”): Crezul, Sf. Botez 
și Sf. Cununie, Sf. Maslu etc., legătură surprinsă 
adeseori prin formule teologice de chintesență: 
„aștept învierea morților!”; „câți în Hristos Iisus 
ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat... 
dacă am fost altoiți pe El prin asemănarea morții 
Lui, atunci vom fi părtași și ai Învierii Lui” etc.
Una dintre pastorale (2017) reprezintă o abor-
dare emoțională aparte: este o aducere-aminte, 
„cu bucurie și nostalgie” (p. 401), de prăznuirea 
„Paștilor copilăriei” de pe plaiurile natale, precum 
și un elogiu adus „Liturghiei cosmice a Paștilor”, 
a acelei celebrări pascale a întregii făpturi, pe 
care copilăria genuină, mai ales cea petrecută în 
ambianța satului românesc cu puternice tradiții, o 
intuiește și o trăiește cu sfântă emoție.
Ultima parte a volumului, un fel de Miscellanea, 
reunește, sub genericul „Însemnările unui episcop 
pelerin”, mai multe cuvântări la momente solemne 
(la hirotonia întru arhiereu, la întronizare) sau ocazi-
onale (la rugăciunea de pe esplanada Catedralei 
mitropolitane din Cluj-Napoca, în cadrul întâlnirii 
tinerilor ortodocși din Europa, 5 septembrie 2015; 
la primul Calendar-agendă al nou-înființatei Episco-
pii a Europei de Nord), articole publicate în revista 
Candela Nordului (editorialul din primul număr de 
apariție, 2008; despre familie, 2011; despre Memo-
ria Bisericii și „sfinții închisorilor”, 2016-2017; despre 
Centenarul Marii Uniri, 2018), și o cronică duhovni-
cească a unui pelerinaj din Muntele Athos (2018).
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Bucharest; March 27th, in the Great Hall of the Facul-
ty of Orthodox Theology in Sibiu; March 28th, in the 
episcopal cathedral of Baia Mare; March 29th, in the 
Amphitheatre of the Faculty of Chemistry of “Babeș-
Bolyai” University of Cluj-Napoca.
Dealing with topics such as kindness, love, gentleness, 
suffering and discernment, his lectures are all tailored 
of biblical, patristic and liturgical fibber, so as to have 
a theological core, yet without becoming didactic 
or too dense. Alternating spiritual perspectives and 
solutions coming from the teaching and life experi-
ence of the Holy Fathers and the Church – from the 
teachings of the spiritually advanced Athonite and 
Romanian fathers, from the Paterikon, the lives of 
the saints, and also the recent synaxarion, from the 
experience of converting suffering and meaningless-
ness in the communist prisons to inner freedom and 
ceaseless self-sacrifice – with lucid, realistic psycho-
logical analyses of the particularities of contemporary 
times, and also of the young age, always fascinating 
and challenging, each conference offers, in addition 
to the theological warrant of relating to the millen-
nial experience of the Church, original reinterpreta-

Un volum-testament, un volum-memorie, mărtu-
rie peste vremuri a primului deceniu din lucrarea 
misionar-pastorală a Episcopiei Europei de Nord, 
dar și despre profilul duhovnicesc al întâistătăto-
rului acesteia și despre provocările complexe ale 
prezervării credinței și identității de neam a româ-
nilor plecați departe, pentru care Biserica este cel 
mai autentic „Acasă”, familie și țară deopotrivă.

*

Episcopul MACARIE, Episcopul Macarie și tinerii.  
5 întâlniri ale inimii, București, Editura Lumea 
credinţei, 2018

Volumul reprezintă un mănunchi de cinci conferințe 
ale Episcopului Macarie, susținute într-un „mara-
ton” spiritual din martie 2018, în fața a sute de 
tineri din țară: Aula Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași, 20 martie; Aula Magna a Facultății de 
Drept, Universitatea din București, 22 martie; Aula 
Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, 27 martie; 
Catedrala episcopală din Baia Mare, 28 martie; Amfi-
teatrul Facultății de Chimie a Universității „Babeș-
Bolyai” din Cluj-Napoca, 29 martie.
Tratând subiecte precum bunătatea, iubirea, 
blândețea, suferința și discernământul, conferințele 
sunt toate croite pe fibră biblică, patristică și litur-
gică, atât cât să aibă miez teologic, dar fără a 
deveni didactice, stufoase. Alternând perspective 
și soluții duhovnicești venite din învățătura și trăi-
rea Sfinților Părinți și a Bisericii – din învățăturile 
părinților athoniți și români îmbunătățiți, din Pate-
ric, din viețile sfinților, dar și din sinaxarul recent, 
din experiența convertirii suferinței și nonsensului 
din închisorile comuniste în libertate interioară și 
dăruire nemărginită – cu analize psihologice lucide, 
realiste referitoare la specificul vremurilor contem-
porane, dar și la vârsta tinereții, mereu fascinantă 
și provocatoare, fiecare cuvântare oferă, pe lângă 
garanția teologică a raportării la experiența mile-
nară a Bisericii, și reinterpretări originale și actuali-
zări ale marilor teme existențiale.
Conferințele sunt însoțite de întrebările tinerilor și 
de răspunsurile Episcopului Macarie, ceea ce trans-
formă discursul în interacțiune fecundă, în dialog viu. 
Dezbărate de prejudecăți ori zelotisme, autentice 
în iscodirea lor adâncă, întrebările tinerilor primesc 
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tions and updates of the great existential themes.
The lectures are accompanied by the young people’s 
questions and Bishop Macarie’s answers, which trans-
forms the discourse into a fruitful interaction, a lively 
dialogue. Free from prejudices or zealotries, authen-
tic in their deep exploration, the young people’s ques-
tions receive equally spontaneous answers from the 
bishop, without strain or preciousness, the interlocu-
tor’s searches being placed humbly and paternally in 
the centre of the dialogue, and not the person and 
value of the one answering. 
The recollection of special events in the pastoral 
life of the Church or even of the bishop himself – 
including emotional memories of his Transylvanian 
childhood –, the stories from the lives of spiritually 
advanced fathers, the recent miracles experienced 
by Romanian believers in Scandinavia, intelligent 
pastoral applications, the intuitive comparisons, all 
together offer the reader not only punctual answers 
to the questions asked, but mostly the feeling of 
understanding of the whole, of the fact that every-
thing is in progress, in living together a life in the 
body of the Church.
The fresh, invigorating approach is amplified by good 
humorous accents sprinkled here and there, real events, 
aphorisms or delicious anecdotes, full of gist, revealing 
an “applied Christianity” and Bishop Macarie’s  special 
understanding of the youth’s psychology.
A more than captivating book, which can be read 
breathlessly, like the storytelling of a spiritual natter 
that you would like to never end: “Words full of core 
and meaning, balm-words, breeze-words, support-
words (…) nothing outdated, nothing old-fashioned, 
nothing cheap as solution or rhetoric, nothing rigged as 
a possibility of putting into practice” (Răzvan Bucuroiu, 
Preface, p. 5-6).
A book not only for the young, but for all who culti-
vate spiritual youth, in anticipation of the never aging 
youth, of the eternal youth in Christ!

*

RADU PREDA, The House of Light: The Diocesan 
Centre in Stockholm (a monographic album), Stock-
holm, Felicitas Publishing House, 2018

While constituting a detailed presentation of the 
Diocesan Centre of the Romanian Orthodox Diocese 

din partea episcopului răspunsuri la fel de spontane, 
fără sforțări ori prețiozități, în centrul dialogului fiind 
așezate smerit și paternal căutările interlocutorului, 
iar nu persoana și valoarea celui care răspunde.
Evocarea unor întâmplări aparte din viața pastorală 
a Bisericii sau chiar a episcopului însuși – între care 
se remarcă emoționantele aduceri-aminte din copi-
lăria transilvană a acestuia –, relatările din viețile 
unor părinți îmbunătățiți, din minunile recente trăi-
te de credincioșii români din Scandinavia, aplicațiile 
pastorale inteligente, comparațiile intuitive oferă 
laolaltă cititorului nu doar răspunsuri punctua-
le la întrebările adresate, ci, mai ales, sentimen-
tul înțelegerii întregului, a faptului că toate sunt în 
lucrare, în împreună-viețuire în trupul Bisericii. 
Abordarea proaspătă, revigorantă este dublată 
de presărarea pe alocuri, cu accente umoristice 
de bun gust, a unor întâmplări reale, aforisme sau 
anecdote savuroase, pline de tâlc, care relevă un 
„creștinism aplicat” și o înțelegere aparte a psiho-
logiei tinerilor din partea Episcopului Macarie.
O carte mai mult decât captivantă, ce se citește 
pe nerăsuflate, aidoma depănării unui taifas 
duhovnicesc care ai dori să nu se mai sfârșească: 
„Cuvinte pline de miez și noimă, cuvinte-balsam, 
cuvinte-adiere, cuvinte-reazem (…) nimic depășit, 
nimic vetust, nimic ieftin ca soluție ori retorică, 
nimic trucat ca posibilitate de punere în practică” 
(Răzvan Bucuroiu, Prefață, p. 5-6). 
O carte nu doar pentru cei tineri, ci pentru toți 
cei care cultivă tinerețea spirituală, în așteptarea 
tinereții celei neîmbătrânitoare, a tinereții celei 
veșnice în Hristos!

*

RADU PREDA, Casa Luminii. Centrul eparhial din 
Stockholm (album monografic), Stockholm, Editu-
ra Felicitas, 2018

Constituindu-se într-o prezentare detaliată a 
Centrului Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Româ-
ne a Europei de Nord cu reședința la Stockholm, 
acest album monografic este însoțit, ca text, de 
un exercițiu admirabil al teologului Radu Preda 
despre „teologia frumosului”, despre Frumusețe și 
Adevăr, despre evidența frumuseții, ca și „calitate 
imposibil de achiziționat doar cultural și de menți-
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of Northern Europe with its residence in Stockholm, 
this monographic album is accompanied, as a text, by 
an admirable study of the theologian Radu Preda on 
“the theology of beauty”, on Beauty and Truth, on the 
evidence of beauty as a “quality impossible to acquire 
only culturally and maintain only emotionally”, on 
beauty “as a hypothesis, as a possibility”, which we must 
simply “believe!”, on icon, on the Incarnation and the 
theology of the person, which all define Christianity as 
“a moment of reunion”, on the “privileged connection 
between the liturgical and the anthropological” and 
“the restoring, therapeutic quality of ecclesial beauty 
in post-traumatic periods” of human history, on the 
antinomy between the material and the spiritual and 
on the tension of transfiguration.
All these virtuosity exercises regarding the theology of 
beauty – meant to frame thematically and disclose the 
liturgical beauty of the chapel of the Diocesan Center, 
and also the good taste of the residence –, character-
istic to the “complete” theologian (as much as a theo-
logian can ever be “complete”), as it is the case of the 
author of the text of this album – connoisseur of sacred 
art and an analyst of aesthetics –, combining the ease 
of capturing and expressing subtle dogmatic realities 
with the stylistic grace of the artist of the word, all 
these exercises accompany the beautiful images and 
honour this album, carefully elaborated and published 
in excellent graphic conditions.
The Diocesan Centre in Stockholm fulfills several 
functions at the same time: “it is a chapel, a small 
ethnographic museum, a house and the epicenter of 
a larger community” (p. 25), it is  “not just an embassy 
of Orthodoxy, in general, and of Romania in particu-
lar. It is the obvious proof that, at a distance, the really 
important and suggestive things are best decanted. 
As you cannot take everything, you have to make a 
selection that will represent you, make you rejoice and 
motivate you (our italics)” (p. 9); “Instead of simply 
copying an ecclesiastical ‘piece’ of the country, as it 
happens in many other cases..., what greets us in the 
chapel of the Diocese of Northern Europe is an admi-
rable success of reinterpretation, an exercise in open 
and coherent Orthodoxy (our italics)” (p. 35); “What 
individualizes the present visual approach is precisely 
the desire to recover the symbol, freeing it from the 
thick layers of the decorative” (p. 35).
First of all, the Chapel of the Diocesan Centre is 
described – a jewel of church art, a “true manifesto”  

nut doar emotional”, despre frumusețea „ca ipote-
ză, ca posibilitate”, pe care trebuie, pur și simplu, 
„să o credem!”, despre icoană, Întrupare și teolo-
gia persoanei, care, toate, definesc Creștinismul 
ca fiind „un moment de revedere”, despre „legă-
tura privilegiată dintre liturgic și antropologic” și 
„calitatea restauratoare, terapeutică, a frumosului 
eclesial în perioadele post-traumatice” ale istori-
ei umanității, despre antinomia dintre material și 
spiritual și despre tensiunea transfigurării. 
Toate aceste exerciții de virtuozitate referitoare la 
teologia frumosului – menite să încadreze tematic 
și să releve frumusețea liturgică a capelei Centrului 
Eparhial, dar și bunul gust al reședinței –, specifice 
teologului „complet” (atât cât poate fi, vreodată, 
un teolog „complet”), cum este autorul textului 
acestui album – cunoscător al artei sacre, dar și 
degustător de estetică –, combinând ușurința de a 
surprinde și exprima realități dogmatice subtile cu 
grația stilistică a artistului cuvântului, toate aces-
te exerciții însoțesc imaginile superbe și fac cinste 
acestui album, atent elaborat și publicat în exce-
lente condiții grafice.
Centrul Eparhial de la Stockholm îndeplinește mai 
multe funcții în același timp: „este capelă, mic muzeu 
etnografic, casă de locuit și epicentrul unei comuni-
tăți mai largi” (p. 25), fiind „nu doar o ambasadă a 
Ortodoxiei în general și a României în particular, dar... 
și proba evidentă că, la distanță, lucrurile cu adevărat 
importante și sugestive se decantează cel mai bine. 
Cum nu poți duce totul, trebuie să faci o selecție care 
să te reprezinte, să te îmbucure și să te motiveze (s.n.)” 
(p. 9); „în loc să copiem pur și simplu o «bucată» eclesi-
ală din țară, așa cum se petrece în multe alte cazuri..., 
ceea ce ne întâmpină în capela Episcopiei Europei de 
Nord este o reușită admirabilă de reinterpretare, un 
exercițiu de Ortodoxie deschisă și coerentă (s.n.)” (p. 
35); „ceea ce individualizează demersul vizual de față 
este tocmai dorința de a recupera simbolul, eliberân-
du-l de straturile groase ale decorativului” (p. 35).
În primul rând este prezentat Paraclisul Centru-
lui Episcopal, o bijuterie de artă bisericească, un 
„adevărat manifest” (p. 27), rezultat în urma „efor-
turilor conjugate ale unor artiști minunați de a 
aduce parte de acasă pe meleaguri străine” (p. 9), 
care te încântă de la prima vedere: „icoanele picta-
te parcă direct pe ceară, cu ample «istorii», iconos-
tasul pe cât de simplu, pe atât de rafinat, în lipsa lui 
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(p. 27) resulting from “the combined efforts of wonder-
ful artists to bring a part of home to the foreign lands” 
(p. 9). ), which delights you at first sight: the icons paint-
ed as if directly on wax, with ample ‘stories’, the icon-
ostasis as simple as it is refined in its lack of perfora-
tions, the votive lamps and all lighting fixtures, cast in a 
bronze that melts in the flame they shelter, small inlets, 
smaller chapels, places of confession and prayer..., the 
fabrics that dress the lectern or other items of use in 
the altar, embroidered with the care of a young lady in 
exile following an imperial command” (p. 25).
The group of artists is made up of Nicolae Mihai (the 
Iconostasis carved in cherry wood, the hierarch’s 
chair and the chanters’ pew, the latter with Brânco-
venesc motifs), Toma-Gabriel Chituc (the icons on the 
Iconostasis, of the patron saints of the parishes of the 
Diocese of Northern Europe, of the Orthodox Saints 
from Scandinavia and other icons), Virgil Scripcariu 
(The Altar Table and the Table of Oblation carved in 
stone), Ovidiu Simionescu (bronze and silver elements 
– votive lamps, chandeliers, censer, crosses, the altar 
ark), Carmen Paiu (the veils of the Holy Vessels, The 
Epitaphion), Camelia Munteanu (various icons), Ioan 
Popa (painting of the foundation of the Romanian 
Orthodox Diocese of Northern Europe), Mihai Coman 
(painting of the forerunners of the Orthodox mission 
in the Scandinavian area and some icons), Vasile Left-
er, Nicolae Bălan (the icon of the Holy Great Martyr 
Menas), Constanţiu Mara and Sorin Irimia.
The chapel also keeps 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 Menas, painted by Nicolae 
Bălan. The consecration of the chapel took place on May 
2nd, 2016, in the presence of their Royal Highnesses Heir 
to the Throne Princess Margaret, Crown Custodian, and 
Prince Radu, as well as His Excellency, Mr. Iulian Buga, 
Ambassador of Romania to the Kingdom of Sweden.
The ethnographic collection, kept at the episcopal 
residence, containing museum pieces “especially 
from   the Năsăud county, Bishop Macarie’s native 
area, and from other places as well – is a resetting-in-
syntax of folklore (our italics)” (p. 37).
As for the residence itself – which combines the sobri-
ety specific to the Scandinavian building and space with 
the intimacy and warmth of the Orthodox and Roma-
nian ambiance translated here, in which the archaic, the 
power of the symbolic and the simplicity of theological 

de traforaje, candelele și toate corpurile de ilumi-
nat, turnate într-un bronz care se topește în flacă-
ra pe care o adăpostesc, micile intrânduri, capele 
mai mici, locuri de spovedanie și de rugăciune..., 
stofele care îmbracă analogul sau cele de trebuință 
din altar, brodate cu grija unei domnițe ajunse în 
surghiun din poruncă imperială” (p. 25).
Grupul de artiști este format din Nicolae Mihai 
(catapeteasma sculptată în lemn de cireș, jilțul arhi-
eresc din lemn de nuc și strana cântăreților, cele 
din urmă cu motive brâncovenești), Toma-Gabriel 
Chituc (icoanele de pe catapeteasmă, ale sfinților 
ocrotitori ai parohiilor din Episcopia Europei de 
Nord, ale sfinților ortodocși din Scandinavia și alte 
icoane), Virgil Scripcariu (Sfântul Prestol și Pros-
comidiarul sculptate în piatră), Ovidiu Simionescu 
(odoare din bronz și argint – candele, candelabre, 
cădelniță, cruci, chivotul altarului), Carmen Paiu 
(acoperămintele Sfintelor Vase, Epitaful), Camelia 
Munteanu (diverse icoane), Ioan Popa (pictura cu 
întemeierea Episcopiei Ortodoxe Române a Europei 
de Nord), Mihai Coman (tabloul cu precursorii misi-
unii ortodoxe în spațiul scandinav și câteva icoane), 
Vasile Lefter, Nicolae Bălan (icoana Sf. Mare Muce-
nic Mina), Constanțiu Mara și Sorin Irimia.
În capelă se păstrează și icoana făcătoare de minuni 
a Maicii Domnului „Eu sunt cu voi și nimeni împo-
triva voastră”, pictată de Toma-Gabriel Chituc, și 
icoana făcătoare de minuni a Sfântului Mare Muce-
nic Mina, pictată de Nicolae Bălan. Târnosirea para-
clisului a avut loc la 2 mai 2016, în prezența Alte-
țelor Regale Principesa Moștenitoare Margareta,  
Custodele  Coroanei, și Principele Radu, precum și 
a Excelenței Sale, Domnul Iulian Buga, Ambasa-
dorul României în Regatul Suediei.
Colecţia etnografică, păstrată la reședința episco-
pală, conținând piese muzeale „cu precădere din 
zona natală năsăudeană a Episcopului Macarie, dar 
nu numai e o repunere în sintaxă a folclorului (s.n.)” 
(p. 37).
Cât privește reședinţa în sine – care îmbină 
sobrietatea specifică imobilului și spațiului scan-
dinav cu intimitatea și căldura ambianței ortodo-
xe și românești translatată aici, în care arhaicul,  
puterea simbolicului și simplitatea expresiei teolo-
gice sunt dublate de echilibrul ethosului tradițional 
românesc –, aceasta induce puternic sentimen-
tul pătrunderii într-un spațiu deopotrivă casnic și 
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expression are enhanced by the balance of the tradi-
tional Romanian ethos –, it strongly induces the feeling of 
entering a both domestic and museum space, intimate 
and sacred. Nothing is at random, wherever you look, 
everything is in a surprising unity, not only stylistic, but 
mostly of spiritual experience, in an authentic good taste!
This is the imprint that, of course, Bishop Macarie put 
on this place, and also the imprint of Romanian Ortho-
doxy, which he himself carries with him and which he 
offers as a “gate” to Heaven to his compatriots living 
under the leaden sky of Scandinavia.

*

RĂZVAN BUCUROIU, SILVIU-ANDREI VLĂDĂREANU, 
The Romanian Orthodox Monastery “The Holy 
Hermits Macarios the Roman and John Jacob from 
Neamț” in Ikast, Denmark. A Candle Lit with Roma-
nian Oil, Stockholm, Felicitas Publishing House, 2018

The book is a monographic album of the Romanian 
Orthodox monastery in Ikast (Kingdom of Denmark), 
which, going beyond the technical presentation, of illus-
trated chronicle, it appears to the reader, from the very 
beginning, as an enthusiastic share of emotion at the 
encounter of beauty (Răzvan Bucuroiu) and the authentic 
monastic spirit (Silviu-Andrei Vlădăreanu) all together in 
a petite and enchanting monastery, which surprises you 
as “a spot of color in this remote corner of Europe” (p. 32).
The testimonies of the two authors are eloquent 
in themselves: “At the new chapel in Ikast, one is 
impressed not only by the petite dimensions, adequate 
to the condition of Orthodoxy in the diaspora, but also 
by the obvious Transylvanian air of the whole ensem-
ble. Transylvanian, yet with domestic, household, 
deeply human accents... Everything is unostentatious, 
natural, without identity aggression, without ‘disputes’ 
of nationalist rhetoric” (Răzvan Bucuroiu, p. 15); „A 
genuine Athonite cell… a small monastery, a little 
house with a chapel, library, rooms for the community 
and pilgrims, a refectory and a kitchen” (Silviu-Andrei 
Vlădăreanu, p. 29); “The house has been meticulously 
rebuilt to the last detail… in a fitting intertwining of the 
simplicity and common sense of peasant art and the 
majesty and weight of Byzantine art”(Idem, p. 31).
The monastery was inaugurated on October 19th, 
2014, and the chapel was built on October 23rd, 2015, 
the main founder of the settlement being His Grace 

muzeal, intim și sacru. Nimic nu e la întâmplare, 
oriunde ți-ai îndrepta privirea, totul e în surprinză-
toare unitate, nu doar stilistică, ci mai ales de trăi-
re, într-un autentic bun gust.
E amprenta pe care, de bună seamă, Episcopul Maca-
rie și-a pus-o asupra acestui loc, dar și amprenta Orto-
doxiei românești, pe care însuși o poartă cu sine și pe 
care le-o oferă ca „poartă” spre Cer conaționalilor 
trăitori sub cerul plumburiu al Scandinaviei.

*

RĂZVAN BUCUROIU, SILVIU-ANDREI VLĂDĂREA-
NU, Mănăstirea Ortodoxă Română Sfinții Cuvioși 
Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț din 
Ikast, Danemarca. O candelă aprinsă cu untde-
lemn românesc, Stockholm, Editura Felicitas, 2018

Volumul reprezintă un album monografic al mănăs-
tirii ortodoxe românești din Ikast (Regatul Dane-
marcei), care, depășind prezentarea tehnică, de 
cronică ilustrată, se înfățișează cititorului, de la 
bun început, ca o împărtășire entuziastă a emoției 
întâlnirii cu frumosul (Răzvan Bucuroiu) și cu duhul 
monahal autentic (Silviu-Andrei Vlădăreanu) laolal-
tă, într-o mănăstire minionă și încântătoare, care 
surprinde prin „pata de culoare din acest colț înde-
părtat al Europei” (p. 32).
Mărturiile celor doi autori sunt elocvente de la 
sine: „Emoționante, la noul paraclis din Ikast, sunt 
nu numai dimensiunile minione, adecvate condiției 
Ortodoxiei din diaspora, ci și aerul vădit ardelenesc 
al întregului ansamblu. Ardelenesc, dar cu accente 
casnice, gospodărești, profund umane... Totul neos-
tentativ, firesc, fără agresivitate identitară, fără 
«contre» de retorică naționalistă” (Răzvan Bucu-
roiu, p. 15); „o veritabilă chilie athonită… o mică 
mănăstire, o căsuță cu un paraclis, bibliotecă, came-
re pentru obște și pelerini, trapeză și bucătărie”  
(Silviu-Andrei Vlădăreanu, p. 29); „casa a fost minu-
țios refăcută până la detalii… într-o fericită împle-
tire a simplității și bunului-simț al artei țărănești 
cu maiestuozitatea și greutatea artei bizantine” 
(Idem, p. 31).
  Mănăstirea a fost inaugurată la 19 octombrie 
2014, iar paraclisul a fost târnosit la 23 octombrie 
2015, principalul ctitor al așezământului fiind Prea-
sfințitul Macarie Drăgoi. Catapeteasma paraclisului 
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Macarie Drăgoi. The iconoastasis of the chapel was 
sculpted in cherry wood by Nicolae Mihai, and the 
icons were painted by Toma-Gabriel Chituc. All the 
patron saints of the Romanian parishes in Denmark 
are painted on the iconostasis. The ark in the Holy 
Altar, the bronze votive lamps and North Cross were 
made by Ovidiu Simionescu, and the veils, the proces-
sional banners, the Omophorion, the Epigonation and 
the Chrysobul, by Carmen Paiu. The miracle-working 
icon of Saints Macarius the Roman and Ioan Iacob 
the Romanian from Neamț, the patron saints of the 
monastery in Ikast, was painted by Vasile Lefter. There 
is also housed an ethnographic collection of popular 
costumes and traditional cult objects and home deco-
rations inside the monastery, as well as the dowry 
chest brought by His Grace Macarie from his parental 
home in Spermezeu, Bistrita-Năsăud county. 
At the end of the album – generously and professional-
ly illustrated with photos that capture the moments of 
consecration and the interior of the monastery, from 
the chapel, the refectory and the library to the corners 
discreetly furnished or only secretly consecrated by 
the presence of a cross or icon – there is the homily of 
His Grace Macarie on the two ways of salvation, fami-
ly/marriage and monasticism (“the way of sacrificial 
service, of total service”), both being “blessed, saving, 
both involving sacrifice, crucifixion in the Lord, and 
moreover, …they are complementary”. For in the faith-
ful Christian family “the future monk is born, raised 
and takes spiritual wings...; in order to have monastic 
communities, we first need have good Christian fami-
lies” (p. 92).
Emphasizing the interdependence of the two ways of 
salvation, His Grace Macarie warns about the seculari-
zation of the family in these times, which also leads to 
a decline of monastic vocation: “a family crisis always 
means a monastic crisis... When… family life is secular-
ized, the aspiration for monasticism cannot even arise” 
(p. 92); “Woe to that society in which the aspiration for 
monasticism has died out! Such a society has died spir-
itually because it means that it can no longer inspire its 
sons and daughters to dedicate themselves entirely to 
the Bridegroom of the Church, to Christ our Saviour” 
(p. 93). And conversely, an authentic monasticism 
represents, paradoxically, the warrant of the commit-
ment of a Christian family to the life of the Church: “In 
order to have strong Christian families, we must have a 
living and strong monasticism! One cannot exist with-

a fost sculptată în lemn de cireș de Nicolae Mihai, 
iar icoanele au fost pictate de Toma-Gabriel Chituc, 
pe tâmplă fiind zugrăviți toți sfinții ocrotitori ai 
parohiilor românești din Danemarca. Chivotul din 
Sf. Altar, candelele și Crucea Nordului din bronz au 
fost lucrate de Ovidiu Simionescu, iar acoperămin-
tele, praporii, omoforul, bedernița și Hrisovul, de 
către Carmen Paiu. Icoana făcătoare de minuni a 
Sfinților Macarie Romanul și Ioan Iacob Românul 
de la Neamț, patronii mănăstirii din Ikast, a fost 
pictată de Vasile Lefter. În incinta mănăstirii sunt 
găzduite și o colecție etnografică de straie popula-
re și obiecte tradiționale cultice și de decor casnic, 
precum și Lada de zestre adusă de Preasfințitul 
Macarie de la casa sa părintească din Spermezeu, 
jud. Bistrița-Năsăud.
La finalul albumului – generos și profesionist ilus-
trat cu fotografii ce surprind momentele târnosirii și 
interiorul mănăstirii, de la capelă, trapeză și bibliote-
că până la unghere discret mobilate sau doar consa-
crate tainic prin prezența unei cruci sau a unei icoa-
ne – se regăsește omilia Preasfințitului Macarie, care 
vorbește despre cele două căi de mântuire, familia/
căsătoria și monahismul („calea slujirii jertfelnice, a 
slujirii totale”), ambele fiind „binecuvântate, mântu-
itoare, amândouă presupunând jertfă, răstignire 
întru Domnul, mai mult decât atât… sunt comple-
mentare”, deoarece în familia creștină credincioasă 
„se naște, crește și prinde aripi duhovnicești viito-
rul monah...; pentru a avea comunități monaha-
le, trebuie să avem mai întâi de toate bune familii 
creștine” (p. 92).
Subliniind interdependența celor două căi de 
mântuire, Preasfințitul Macarie avertizează asupra 
secularizării familiei în aceste vremuri, care conduce 
și la o scădere a vocației monahale: „o criză a familiei 
înseamnă, întotdeauna, și o criză a monahismului... 
Atunci când… viața familială este secularizată, aspi-
rația spre monahism nici măcar nu poate să răsară” 
(p. 92); „vai de acea societate în care aspirația către 
monahism s-a stins! O astfel de societate a murit 
sufletește pentru că înseamnă că nu mai poate inspi-
ra fii și fiice ale ei să se dedice integral Mirelui Bise-
ricii, Mântuitorului Hristos” (p. 93). Dar și invers, un 
monahism autentic reprezintă, paradoxal, garanția 
angajamentului unei familii creștine în viața Bisericii: 
„Pentru a avea familii creștine puternice, trebuie să 
avem monahism viu și puternic! Una nu poate exista 
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out the other, and the fall of one endangers the exist-
ence of the other!” (p. 93).
Thus, the album is presented not only as an illustration 
of an apparently current event in the life of the Church 
(the consecration of “a monastery among others...”). 
It is also a very special apology of the monastic voca-
tion in a secularized West, a vocation made possible 
by genuine commitment and, in this case, by a reverse 
itinerary once made by the spiritual patron saint of this 
settlement, St. Macarius the Roman, from Western 
Rome to the Far East, where he established his cell: 
a restorative journey, this time from the Romanian 
country to the far West!

*

RĂZVAN BUCUROIU, The Romanian Church of the 
Holy Martyrs of Năsăud in Sölvesborg, Sweden: The 
Ark of Salvation in the North Waters, Stockholm, 
Felicitas Publishing House, 2015

The presentation of the first Romanian Orthodox 
Church raised “from the grass root” on Scandinavian 
soil is accompanied by the expressive text, full of signifi-
cance, realistic and visionary alike, of the journalist 
Răzvan Bucuroiu, who apprehends the new charisma, 
the new mission of the Romanian Orthodox Church: a 
mission to the diaspora, beyond the borders of the coun-
try: “growing naturally, following the Romanian emigra-
tion, having the total chance of sincerity of intention and 
intra-community dialogue”, Romanian Orthodoxy has 
opened “to all the horizons of humanity, regardless of 
confessional denomination or religious alterity” (p. 9).
Launching a brief excursion into the role of the Church 
in the communist period – when it “carried the heavy 
weight of persecution” – and in the post-December peri-
od, outlining the political, social and economic context 
of the recent years, after Romania’s adherence to the 
EU, the author remarks the new stage in the missionary 
work of the Church in the diaspora. New dioceses and 
parishes are now being organized, with much sacrifice, 
without pretensions, “without confessional distemper 
or dogmatic dispute with the ‘heretics’ next to them, 
with humility and tenacity” (pp. 10-11).
It is then depicted the “labour and sacrifice” of build-
ing this place, with promising beginnings, with many 
worries and stumbling blocks, too, yet crowned by 
wonderful achievements. A large space is reserved 

fără cealaltă, iar căderea uneia periclitează existența 
celeilalte!” (p. 93).
Albumul ni se înfățișează, astfel, nu doar ca o ilustra-
re a unui eveniment aparent curent din viața Bise-
ricii (sfințirea „unei mănăstiri printre altele...”), ci 
și ca o apologie aparte a vocației monahale într-un 
Apus secularizat, vocație posibilă prin autentic 
angajament și, în cazul de față, printr-un itinerar 
invers celui pe care patronul spiritual al acestui 
așezământ, Sf. Macarie Romanul, l-a făcut odinioa-
ră, din occidentala Romă spre îndepărtatul Orient, 
unde și-a statornicit chilia: un parcurs restaurator, 
de data aceasta din(spre) țara românească spre 
îndepărtatul Occident!

*

RĂZVAN BUCUROIU, Biserica românească Sfinții 
Martiri Năsăudeni din Sölvesborg, Suedia. Arca 
mântuirii din apele Nordului, Stockholm, Editura 
Felicitas, 2015 

Prezentarea primei biserici ortodoxe românești 
ridicate „de la firul ierbii” pe pământ scandinav este 
însoțită de textul miezos, realist și vizionar deopo-
trivă al jurnalistului Răzvan Bucuroiu, care surprin-
de noua harismă, noua menire a Bisericii Ortodoxe 
Române: misiunea în diaspora, în afara granițelor 
țării: „crescând natural în urma diasporei/emigra-
ției românești, având șansa totală a sincerității de 
intenție și a dialogului intracomunitar”, Ortodoxia 
românească s-a deschis „către toate zările umani-
tății, indiferent de denominațiunea confesională 
ori alteritatea religioasă” (p. 9).
Lansând o scurtă incursiune referitoare la rolul 
Bisericii în perioada comunistă – când aceasta „a 
dus greul prigoanei” – și în cea postdecembristă, 
schițând apoi contextul politic și socio-economic 
al anilor recenți, de după aderarea României la UE, 
autorul surprinde noua etapă în lucrarea misionară 
a Bisericii în diaspora, acum fiind organizate episco-
pii și parohii noi cu multă jertfă, fără pretenții, „fără 
țâfnă confesională sau parapon dogmatic cu «ereti-
cii» de lângă ei, cu smerenie și tenacitate” (p. 10-11).
Sunt înfățișate apoi „alergătura și jertfa” ridi-
cării acestui locaș, cu începuturi promițătoare, 
însă și cu multe frământări și poticneli, încunu-
nate totuși de biruințe minunate. Vieții celor 
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to the lives of the four holy protectors of the church 
(the Holy Martyrs and Confessors of Năsăud Atanasie 
Todoran from Bichigiu, Vasile from Mocod, Grigore  
from Zagra and Vasile from Telciu – celebrated on 
November 12th), with a special emphasis on Atanasie 
Todoran, the most prominent of the figures.
The team that worked on the construction of 
this church is made up of: Andi Cârligeanu (archi-
tect); Vasile Hotico with his apprentices from Ieud, 
Maramureș and Ioan Iosof and Ilie Mitric from 
Sölvesborg (craftsmen); Rev. Petru Corduneanu 
from Fălticeni (iconostasis); Camelia Munteanu 
(icons); Ovidiu Simionescu (votive lamps and the 
ark); Carmen Paiu (veils and processional banners). 
The wood for the construction of the church was 
donated by the Archbishopric of Suceava and 
Rădăuți, under the coordination of Archbishop 
Pimen of Suceava and Rev. Gheorghe Brădăţean. 
The cross near the fountain in the yard of the church 
in Sölvesborg was made by cross carvers from the 
parish priest Ioan Alin Popa’s family, in his native 
village, Pietriș (Olt County) (pp. 95, 126). 
The text of the album ends with His Grace Macarie’s 
sermon on the “living Church”, “with living people, 
whose souls are revived only by their connection with 
the grace of the saints and the Mother of God” (p. 30). 
From now on, the believers in Sölvesborg “can raise 
their heads with honour, as they have a prayer dwell-
ing of their own, which makes them feel strong, united, 
confident... The church ship now sails in the whirling 
waters of the North” (p. 35).

Notes:
1. About the Scandinavian mission of Rev. Professor Alexandru Ciurea, see the 

extended monograph of Rev. Archdeacon Sorin Sîplăcan, Father Alexandru 

I. Ciurea – missionary in the Scandinavian land, bachelor’s thesis presented 

at the Faculty of Orthodox Theology in Alba Iulia, 2014 (tutored by Rev. Lect. 

Alin Albu, PhD).
2. Arhim. Timotei Aioanei, “The election and ordination as Bishop of Archi-

mandrite Dr. Macarie Drăgoi”, in Candela Nordului, Year I, no. I/2008, pp. 

15-25; Rev. Daniel Dascălu, “Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord”, 

in: Autocefalie și responsabilitate, Bucharest, The BASILICA Publishing House 

of the Romanian Orthodox Patriarchate, 2010, pp. 951-972.
3. *** “Consecration of the Chapel of the Diocesan Center in Stockholm and 

the Royal Visit at the Diocese See of Northern Europe”, in Candela Nordului, 

Year 9-10, no. 9-10/2016-2017, pp. 126-128.
4. Silviu-Andrei Vlădăreanu, “The First Romanian Monastery in Denmark”, in 

Candela Nordului, Year 7-8, no. 7-8/2014-2015, p. 139.

patru sfinți protectori ai bisericii (Sfinții Martiri 
și Mărturisitori Năsăudeni Atanasie Todoran din 
Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și 
Vasile din Telciu – pomeniți pe 12 noiembrie) 
îi este rezervat un spațiu amplu, cu insistență 
asupra lui Atanasie Todoran, cea mai proeminen-
tă dintre figuri.
Echipa care a lucrat la ridicarea acestei biserici este 
compusă din: Andi Cârligeanu (arhitect); Vasile 
Hotico cu ucenicii din Ieudul Maramureșului și Ioan 
Iosof și Ilie Mitric din Sölvesborg (meșteri); preo-
tul Petru Corduneanu din Fălticeni (catapeteasma); 
Camelia Munteanu (icoane); Ovidiu Simionescu 
(candele și chivot); Carmen Paiu (acoperăminte și 
prapori). Lemnul pentru construcția bisericii a fost 
donat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, sub 
coordonarea Părintelui Arhiepiscop Pimen Suce-
veanul și a preotului Gheorghe Brădățean. Troița 
aflată lângă fântâna din curtea bisericii din Sölves-
borg a fost realizată de meșterii cruceri din familia 
preotului paroh Ioan Alin Popa, în satul său natal, 
Pietriș (jud. Olt) (p. 95, 126).
Textul albumului se încheie cu predica Preasfințitului 
Macarie despre „Biserica vie”, „cu oameni vii, care 
înviază sufletește numai prin legătura lor cu harul 
sfinților și al Maicii Domnului” (p. 30). De acum, 
credincioșii din Sölvesborg „își pot ridica cu onoa-
re capul, având un sălaș al rugăciunii numai al lor, 
care îi face să se simtă puternici, uniți, încrezători... 
Corabia bisericii navighează acum și în apele învol-
burate ale Nordului” (p. 35).

Note: 
1. Despre misiunea scandinavă a părintelui profesor Alexandru Ciurea, 

a se vedea monografia extinsă a părintelui arhidiacon Sorin Sîplăcan, 

Părintele  Alexandru I. Ciurea – misionar în ținutul scandinav, teză de 

licență susținută la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, 

2014 (coord.: pr. lect. univ. dr. Alin Albu).
2. Arhim. Timotei Aioanei, „Alegerea și hirotonia întru arhiereu a Pă-

rintelui Arhimandrit Dr. Macarie Drăgoi”, în Candela Nordului, An I, nr. 

I/2008, pp. 15-25; Pr. Daniel Dascălu, „Episcopia Ortodoxă Română a 

Europei de Nord”, în volumul Autocefalie și responsabilitate, București, 

Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2010, pp. 951-972.
3. *** „Târnosirea Paraclisului Centrului Episcopal din Stockholm și Vi-

zita Regală la Sediul Episcopiei Europei de Nord”, în Candela Nordului, 

An 9-10, nr. 9-10/2016-2017, p. 126-128.
4. Silviu-Andrei Vlădăreanu, „O primă mănăstire românească în Dane-

marca”, în Candela Nordului, An 7-8, nr. 7-8/2014-2015, p. 139.
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5. Rev. Daniel Dascălu, “Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord”, in 

Autocefalie și responsabilitate, pp. 965-966.
6. Gheorghe Cristian Popa, “The General Assembly of Romanian Orthodox 

Youth from Northern Europe, Copenhagen, 17-19 October 2014”, in Candela 

Nordului, Year 7-8, no. 7-8/2014-2015, p. 94.
7. Apud Rev. Octavian-Horațiu Mureșan, “The Participation of the Youth of the 

Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe to the Orthodox Christian 

Youth Meeting, Cluj, September 4-7, 2015”, in Candela Nordului, Year 7-8, no. 

7-8/2014-2015, pp. 98, 101.
8. Prezbytera Andreea Matei (Horsens, Danemarca), “The Youth, Orthodoxy 

and the Challenges of the Modern World”: The Meeting of the Orthodox 

Youth in Scandinavia – Ikast, Denmark 2016”, in Candela Nordului, Year 9-10, 

nr. 9-10/2016-2017, pp. 95-96.
9. Rev. Octavian-Horațiu Mureșan (Copenhagen), Deacon Laurențiu 

Drăghicenoiu (Stockholm), “The Christian Family is in Need of the Love of 

Christ”, in Candela Nordului, Year 9-10, no. 9-10/2016-2017, p. 92.
10. *** Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Europa de Nord, 22-23 septembrie 

2018, http://tineret.episcopiascandinavia.se/2018/09/24/intalnirea-tinerilor-

ortodocsi-din-europa-de-nord-22-23-septembrie-2018/.
11. *** Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Episcopia Ortodoxă Română a Europei 

de Nord (Copenhagen, 22-23 septembrie 2018), http://tineret.episcopiascan-

dinavia.se/2018/08/28/intalnirea-tinerilor-ortodocsi-din-episcopia-orto-

doxa-romana-a-europei-de-nord-Copenhagen-22-23-septembrie-2018/.
12. *** Ceas de bilanț și Sfințire de biserică în Episcopia Ortodoxă Română 

a Europei de Nord. Cuvântul duhovnicesc al Înaltpreasfințitului Părinte 

Mitropolit Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord (audio), http://

episcopiascandinavia.se/%ef%bb%bfceas-de-bilant-si-sfintire-de-biserica-

in-episcopia-ortodoxa-romana-a-europei-de-nord/.
13. Rev. Octavian Horațiu Mureșan (Copenhagen), “The Camp of Young Fami-

lies in the Diocese of Northern Europe, Cormaia-Sangeors Bai (July 1-7, 2017)”, 

in Candela Nordului, Year 9-10, no. 9-10/2016-2017, p. 99.
14. *** “Diocesan Assembleys in 2016-2017”, in Candela Nordului, Year 9-10, 

no. 9-10/2016-2017, p. 169.
15. *** “The Agenda”, in Candela Nordului, Year 7-8, no. 7-8/2014-2015, p. 

174-175.
16. *** “The Agenda”, in Candela Nordului, Year 9-10, no. 9-10/2016-2017, p. 194.
17. Archdeacon Sorin Sîplăcan, “On the Footsteps of Saviour Christ. Pilgrimage 

in the Holy Land”, in Candela Nordului, Year 9-10, no. 9-10/2016-2017, p. 180.
18. Macarie, Episcopul românilor din Europa de Nord, “Pelerini pe Muntele 

Athonului”, in: Să topim ghețarii sufletului. 10 ani cu Hristos în Scandinavia, 

Bucharest, Sophia Publishing House, 2018, pp. 445-450; *** “His Grace Bishop 

Macarie in hierarchical service at the Prodromos Skete in Mount Athos: ‘Let us 

refresh and rejuvenate our souls by the dew of repentance’” (10th December 

2018), http://episcopiascandinavia.se/ps-episcop-macarie-in-slujire-arhiere-

asca-la-schitul-prodromu-din-muntele-athos-sa-ne-reimprospatam-si-sa-

ne-reintinerim-sufletul-prin-roua-pocaintei/.
19. Metropolitan Serafim Joantă of the Romanian Orthodox Metropolitanate 

of Germany, Central and Northern Europe: “His Grace Macarie, a hierarch 

5. Pr. Daniel Dascălu, „Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord”, 

în vol. cit., p. 965-966.
6. Gheorghe Cristian Popa, „Adunarea generală a tinerilor ortodocși 

români din Episcopia Europei de Nord, Copenhaga, 17-19 octombrie 

2014”, în Candela Nordului, An 7-8, nr. 7-8/2014-2015, p. 94.
7. Apud Preot Octavian-Horațiu Mureșan, „Tinerii din Episcopia Ortodo-

xă Română a Europei de Nord prezenți la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși 

din Europa desfășurată la Cluj-Napoca între 4-7 septembrie 2015”, în 

Candela Nordului, An 7-8, nr. 7-8/2014-2015, p. 98, 101.
8. Prezbitera Andreea Matei (Horsens, Danemarca), „Tinerii, Ortodoxia 

și provocările lumii moderne. Întâlnirea tinerilor ortodocși din Scan-

dinavia – Ikast, Danemarca, 2016”, în Candela Nordului, An 9-10, nr. 

9-10/2016-2017, p. 95-96.
9. Pr. Octavian-Horațiu Mureșan (Copenhaga), Diacon Laurențiu Drăghi-

cenoiu (Stockholm), „Familia creștină are nevoie de iubirea lui Hris-

tos”, în Candela Nordului, An 9-10, nr. 9-10/2016-2017, p. 92.
10. *** Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Europa de Nord, 22-23 septem-

brie 2018, http://tineret.episcopiascandinavia.se/2018/09/24/intalni-

rea-tinerilor-ortodocsi-din-europa-de-nord-22-23-septembrie-2018/.
11. *** Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Episcopia Ortodoxă Română 

a Europei de Nord (Copenhaga, 22-23 septembrie 2018), http://tine-

ret.episcopiascandinavia.se/2018/08/28/intalnirea-tinerilor-ortodoc-

si-din-episcopia-ortodoxa-romana-a-europei-de-nord-copenhaga-

22-23-septembrie-2018/.
12. *** Ceas de bilanț și Sfințire de biserică în Episcopia Ortodoxă Română 

a Europei de Nord. Cuvântul duhovnicesc al Înaltpreasfințitului Părinte 

Mitropolit Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord (audio), 

http://episcopiascandinavia.se/%ef%bb%bfceas-de-bilant-si-sfintire-

de-biserica-in-episcopia-ortodoxa-romana-a-europei-de-nord/.
13. Preot Octavian Horațiu Mureșan (Copenhaga), „Tabăra tinerelor fa-

milii din Episcopia Europei de Nord, Cormaia-Sârgeorz Băi (1-7 iulie 

2017)”, în Candela Nordului, An 9-10, nr. 9-10/2016-2017, p. 99.
14. *** „Adunările eparhiale din 2016-2017”, în Candela Nordului, An 

9-10, nr. 9-10/2016-2017, p. 169.
15. *** „Itinerarul pastoral-misionar al Preasfințitului Părinte Epi-

scop Macarie al Europei de Nord”, în Candela Nordului, An 7-8, nr. 

7-8/2014-2015, p. 174-175.
16. *** „Itinerarul pastoral-misionar al Preasfințitului Părinte Epi-

scop Macarie al Europei de Nord”, în Candela Nordului, An 9-10, nr. 

9-10/2016-2017, p. 194.
17. Arhidiacon Sorin Sîplăcan, „Pe urmele Mântuitorului Hristos. Pele-

rinaj la Locurile Sfinte”, în Candela Nordului, An 9-10, nr. 9-10/2016-

2017, p. 180.
18. Macarie, Episcopul românilor din Europa de Nord „Pelerini pe Mun-

tele Athonului” în vol. Să topim ghețarii sufletului. 10 ani cu Hristos 

în Scandinavia, București, Editura Sophia, 2018, pp. 445-450; *** 
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On Sunday, the 28th of January 2018, his Grace 
Macarie celebrated the Divine Liturgy in the 
parochial church of the Romanian Parish in Oslo, 
together with the serving clergy and the faithful 
members of the parish. On this occasion, after the 
special service of commemoration of the depart-
ed, he evoked, with deep emotion, the figure of 
Metropolitan Bartholomew (Anania), from whose 
blessed departure seven years have passed to the 
31st of January 2018. The hierarch spoke to the 
believers about the faith and prophetic vocation 
of Metropolitan Bartholomew, urging them to 
keep close to their hearts his confessing counsels. 
On Sunday, the 28th of January, a special service of 
commemoration was celebrated for Metropolitan 
Bartholomew throughout the Diocese of North-
ern Europe.       

Mitropolitul Bartolomeu Anania  
al Clujului: 7 ani de la mutarea  
la cele veşnice 
Metropolitan Bartholomew Anania of Cluj. 
On the seventh anniversary of his passing away

Duminică, 28 ianuarie 2018, Preasfințitul 
Părinte Episcop Macarie a slujit Sfânta Litur-
ghie în biserica parohiei românești din Oslo, 
fiind înconjurat de slujitorii altarului și de 
bunii enoriași. Cu acest prilej a evocat, cu vie 
emoție, după săvârșirea unei slujbe specia-
le de pomenire, personalitatea Mitropolitu-
lui Bartolomeu Anania, de la a cărui fericită 
adormire s-au împlinit șapte ani pe 31 ianuarie 
2018. Ierarhul a vorbit credincioșilor despre 
credința și vocația profetică a Mitropolitului 
Bartolomeu, îndemnându-i să țină aproape 
de inimile lor îndemnurile sale mărturisitoare. 
De altfel, pe tot cuprinsul Episcopiei Ortodoxe 
Române a Europei de Nord, s-au săvârșit dumi-
nică, 28 ianuarie, slujbe speciale de pomenire 
a Mitropolitului Bartolomeu Anania.
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Bishop Macarie’s oration 

The hierarch of the three principles 
Seven years ago, I received, with deep sorrow, 
the news of the passing of our spiritual father, His 
Eminence Bartholomew, Archbishop and Metropol-
itan, into the eternal kingdom. The usual grief felt 
on the departure of a beloved father had gradually 
made room to the assurance of having a trusted 
helper in the Kingdom of Heaven.   
His Grace was a spiritual guide to us, a model and 
a guide in whom I found interconnected a confess-
ing faith and a profound culture. As he wished, he 
departed to the eternal life from home, from Cluj, 
where the venerable warrior spent the last 18 
years of his life under the banner of the Church.  
Cluj offered him joys and achievements, but also 
sorrows and disappointments. In 1993, the city 
which unjustly expelled him in his youth received 
him back as an arch-pastor and a leading light.
The ministry of the erudite hierarch Bartholomew 
Valeriu Anania in the Transylvanian metropolis was 
conducted under three guiding principles, which he 
took to the heart of his disciples and co-workers: 
fear of God, objectivity and transparency. Appreci-
ating true values and giving credit to youthfulness, 
he knew how to draw close to himself co-workers 
ready to be formed for a sincere, unblemished and 
sacrificial ministry. As it is known, Vladika Bartho-
lomew fought with all his might, through word and 
the power of self-example, against corruption at 
every level and generation, but also against cunning 
and hypocrisy and the evil which creeps in under 
the mask of good. In the period immediately after 
December 1989, through the Reflection Group, 
together with Father Daniel Ciobotea, the current 
Patriarch of Romania, and other distinguished 
intellectuals, clerics and laymen, he contributed to 
the running of Church matters during the transi-
tion period and participated to the purging of the 
Romanian society in general. 
At the same time, Vladika Bartholomew was a 
visionary who understood things beyond their 
appearance.  Soon after the exit from Communism, 
he run the alarm bells regarding the new tenden-
cies of violating the freedoms and liberties of the 
people of our nation, which he loved so much and 
still loves it from where he is now. The one worthy of 

Cuvântul Părintelui Episcop Macarie:

Ierarhul celor trei principii
Acum șapte ani, primeam cu durere în suflet 
vestea trecerii la cele veșnice a Părintelui nostru 
duhovnicesc, Arhiepiscopul și Mitropolitul Bartolo-
meu. Durerii firești resimțite la despărțirea trecă-
toare de un Părinte preaiubit i-a făcut loc, treptat, 
încredințarea de a avea un ajutor de nădejde în 
Împărăția Cerurilor.
Împărăția Cerurilor. Înaltpreasfinția Sa ne-a fost 
Părinte duhovnicesc, model și călăuză, în care 
am găsit îngemănate credința mărturisitoare și 
o profundă cultură. Așa cum și-a dorit, a trecut 
la veșnicele locașuri de acasă, de la Cluj, unde 
bătrânul oștean, în ultimii 18 ani de viață, s-a aflat 
sub drapelul Bisericii. Clujul i-a oferit bucurii și 
împliniri, însă și dureri și dezamăgiri. Orașul din 
care a fost expulzat pe nedrept în tinerețe avea să-l 
reprimească în anul 1993 ca arhipăstor și luminător.
Slujirea ierarhului și cărturarului Bartolomeu 
Valeriu Anania în metropola transilvană s-a 
desfășurat sub cele trei principii călăuzitoare, 
pe care le-a pus la inimă discipolilor și 
colaboratorilor: frică de Dumnezeu, obiectivitate 
și transparență. Prețuind valorile adevărate și 
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remembrance, hierarch Bartholomew prophetically 
said, as early as year 2000, that “under the mask of 
liberty, democracy, tolerance, they wish to extract 
God from our soul and the prayer from our lips and 
ears”, and he continued: “Hence we, the Christians 
and our Church, ought to be vigilant as the times 
will worsen. This will be more and more so. In the 
name of freedom and democracy, crimes are being 
prepared, moral and even physical ones!” His Grace 
spoke then of these things to prepare us spiritually, 
thinking of us all with the care and unrest specific to 
an army commander, who knows what the enemy 
is up to and is leaving his still inexperienced fighters 
and captains to face a great war.    
He also already felt most keenly the beginning of a 
phenomenon which today has flourished, the vehe-
ment attacks on our nation’s values, including the 
Church. He often customarily made us aware of the 
ever-growing contested role of TV stations. As he was 
saying in a sermon: “How much hypocrisy is there in 
our times! Only for TV trusts to make money! The 
small screen is a rectangle illumined on the inside, 
but very often the provider of darkness.”  
In relation to the risks of the internet, at that time still 
quite limited in comparison to the digital flooding of 
nowadays, Vladika Bartholomew also warned the 

acordând credit tinereții, a știut să se înconjoare de 
colaboratori dispuși să fie formați pentru o 
slujire sinceră, curată și jertfelnică. De altfel, 
după cum se cunoaște, Vlădica Bartolomeu 
a luptat din răsputeri, prin cuvânt și prin puterea 
modelului, împotriva corupției de la orice nivel și 
din orice generație, dar și împotriva vicleniei și a 
ipocriziei, a răului care se insinuează folosind măștile 
binelui. În perioada imediată de după decembrie 
1989, prin Grupul de Reflecție, alături de Părintele 
Daniel Ciobotea, actualul Patriarh al României, 
și de alți intelectuali de marcă, clerici și mireni, a 
contribuit la gestionarea perioadei de tranziție în 
plan bisericesc și a participat la asanarea societății 
românești în general.
Vlădica Bartolomeu era, totodată, un vizionar 
care înțelegea dincolo de aparențe. Nu mult după 
ieșirea din comunism, a tras semnale puterni-
ce de alarmă cu privire la noile tendințe de încăl-
care a libertății și demnității poporului pe care 
l-a iubit atât de mult și îl iubește în continuare de 
unde este: „Sub masca libertății, a democrației, 
a îngăduinței, vor să ni-L smulgă pe Dumnezeu 
din suflet și rugăciunile de pe buze și din urechi”, 
spunea, profetic, încă din anii 2000, vrednicul 
de pomenire arhiereu Bartolomeu. Şi continua 
astfel: „De aceea trebuie să fim treji, noi, crești-
nii, și Biserica noastră, pentru că vremurile încep 
să fie grele. Şi vor fi din ce în ce mai grele! În 
numele libertății și democrației, se pregătesc 
crime morale și chiar fizice!”. Înaltul Bartolomeu 
spunea atunci aceste lucruri pentru a ne întări și 
pregăti duhovnicește, gândindu-se la noi toți 
cu acea grijă și neliniște cu care comandantul de 
oști, care știe de ce e în stare inamicul, își lasă 
oastea și căpitanii, încă fără experiență, în fața 
unui mare război.
De asemenea, resimțea deja începuturile unui feno-
men care astăzi este în floare, dacă ne gândim la 
vehemența cu care sunt atacate multe din valorile 
poporului nostru, inclusiv Biserica. Obișnuia deseori 
să atragă atenția asupra rolului tot mai contesta-
bil pe care televiziunile îl aveau. După cum spunea 
într-o predică: „Câtă ipocrizie există în vremurile 
noastre! Numai ca să facă bani societățile de tele-
viziune! Micul ecran este un patrulater luminat pe 
dinăuntru, dar, de foarte multe ori, aducător de 
întuneric”.
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young, advising them to go to the clear wellsprings 
of the Church Fathers: “In our time, those innocent 
in soul are not a few, well-intended and wishing to 
be initiated into the mysteries of the religious life, 
but they do not go directly to wellsprings, that is 
to the specialized literature and experienced father 
confessors who are well trained and ready to assist 
the weaker ones, but instead they prefer to educate 
themselves through the internet or TV, which often 
host improvised prophets, with an evident appetite 
for publicity and possessed by a stylized and cheap 
show off.”     

The hierarch of the youth 
He loved the youth tremendously, having the 
certainty that they represent the future of the 
nation and of the Church. He lost no occasion to 
address and give them word of benefit and encour-
agement, and in the last years, the foundation 
named after him, of the studious youth, managed 
to bring to life his encouraging words and provide 
financial support to many promising young people. 
With his natural humour he often said that through 
the youth he lived his second young as his first one 
had been consumed in the Communist prisons and 
on the run.   

Dar și cu privire la riscurile reprezentate de răspân-
direa internetului, pe acea vreme încă limitat față 
de potopul digital în care trăim noi astăzi, Vlădi-
ca Bartolomeu a atenționat tinerii, îndemnându-i 
să meargă la izvoarele curate ale Sfinților Părinți 
ai Bisericii: „În vremea noastră, nu puțini sunt 
tinerii curați la suflet, bine intenționați și dornici 
să se inițieze în tainele vieții religioase, dar care nu 
merg direct la izvoare, adică la literatura de speci-
alitate sau la duhovnici cu experiență, bine pregă-
tiți și gata să-i asiste pe cei neajutorați, ci preferă 
să se cultive prin internet sau televizor, unde nu 
de puține ori apar profeți improvizați, cu eviden-
tă poftă de publicitate sau stăpâniți de un duh al 
cabotinajului stilizat”.

Arhiereul tinerilor
De altfel, îi iubea pe tineri nespus de mult, având 
încredințarea că ei reprezintă viitorul neamului și al 
Bisericii. Nu pierdea niciun prilej de a li se adresa și 
a le da cuvânt de folos și încurajare, iar în ultimii ani, 
fundația care îi poartă numele, a tinerilor studioși, 
a reușit să întrupeze cuvintele încurajatoare și să 
aducă multor tineri promițători un sprijin material 
concret. Cu umorul său firesc, spunea deseori că și el 
trăiește prin tineri a doua sa tinerețe deoarece prima 
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The one-time medical student Anania, expelled from 
the university and the city of Cluj in 1946, for the fault 
of leading the anti-Communist and anti-revisionist 
student strike, returned to the university city on the 
Someș river after more than 50 years. The senate of 
the Medical Faculty and Farmacy of Cluj decided to 
cancel the decision of his exclusion. On the occasion of 
hierarch Bartholomew’s invitation to attend a medi-
cal students’ festive course, he asked the students, 
in their hundreds, to allow him to graduate amongst 
their ranks. Father Anania was cheered by the crowds 
and was accepted with joy and enthusiasm.      
With the love and pain of a father for the youth and 
children, the one who won the name “the lion of 
Transylvania” never ceased to direct our attention 
to the perverted means directed towards innocent 
and unadulterated souls. He had done it with all his 
heart, addressing the parents with the power of a 
heart full of longing, love and care: “We are today 
actively seeking solutions for crisis and poverty, but 
we will do nothing without the spiritual remedies 
against this slow and well-studied crime which 
destroys the conscience of the youth. It is in vain to 
clear the earth of rubbish if we let it be populated 
with spiritually deformed and mutilated people.  
I urge you parents to protect your children! It is about 
our future as a nation, people and country.” 

Founder of churches and creator of culture 
It is the merit of Metropolitan Bartholomew that the 
cathedral of Cluj became a model of liturgical cele-
bration and a balanced framework between ethos 
and logos. The hierarch’s homilies and his adopted 
stances after 1993 became major events in the life of 
the city. As he confessed, he wished his word spoken 
from the pulpit to enter the heart of everyone, to 
feed and lead those who search out their own self, 
from the simple believer to the finest learned man. 
Animated by such preoccupations, he translated and 
edited the Holy Scriptures, and their publication as 
a Jubilee edition of the Holy Synod in the year 2000 
was one of the exceptional achievements of his life. 
In the cultural field, during his pastoral leader-
ship, he oversaw the proper running of theo-
logical schools in Cluj, the prestige of the dioc-
esan publishing house rose whilst developing 
ambitious editorial projects and energising 
the church magazines Renașterea and Tabor.  

s-a consumat în temnițele comuniste și în pribegie.
Studentul medicinist de odinioară, Anania, exma-
triculat și alungat din Cluj în 1946, pentru vina de 
a fi condus greva studențească anti-comunistă și 
antirevizionistă, după mai bine de 50 de ani a fost 
reprimit în cetatea universitară de pe Someș. Sena-
tul Universității de Medicină și Farmacie din Cluj a 
hotărât să anuleze decizia de exmatriculare, iar la 
unul din cursurile festive ale studenților mediciniști, 
fiind invitat și ierarhul Bartolomeu, acesta le-a 
cerut sutelor de absolvenți să-l primească în promo-
ția lor. În urale, Părintele Anania a fost primit cu  
bucurie și entuziasm.
Cu dragoste și durere de Părinte față de tineri și 
față de copii, cel care și-a câștigat renumele de 
Leul Ardealului nu a contenit să atragă atenția 
asupra mijloacelor de pervertire a acestor 
suflete inocente, curate. O făcea din toată inima, 
adresându-se părinților cu acea putere pe care 
numai o inimă plină de dor, de iubire și de grijă o 
poate avea: „Astăzi suntem într-o febrilă căutare 
de soluții împotriva crizei și a sărăciei, dar nu vom 
face nimic fără remediile spirituale împotriva 
acestei crime lente și bine studiate care distruge 
conștiința tinerilor. Zadarnic curățim pământul de 
gunoaie dacă-l vom lăsa populat cu oameni 
deformați și mutilați sufletește. Vă rog, părinților, 
ocrotiți-vă copiii! E vorba de viitorul nostru 
ca neam, popor și patrie”.

Ctitor de biserici, făuritor de cultură
Datorită Mitropolitului Bartolomeu, Catedrala 
din Cluj a reușit să devină model de slujire liturgică 
și un cadru de echilibru între ethos și logos. Omiliile 
ierarhului cărturar și atitudinile sale de după 1993 
au devenit evenimente majore ale cetății. Așa 
cum mărturisea, cuvântul său rostit la amvon 
dorea să intre la inima tuturor, să hrănească și să 
călăuzească pe cei aflați în căutare de sine, de la 
simplul credincios până la cel mai rafinat intelectu-
al. Animat de aceste preocupări, a tâlcuit și diorto-
sit Sfânta Scriptură, iar tipărirea ei ca ediție jubilia-
ră a Sfântului Sinod, în anul 2000, a fost unul dintre 
evenimentele de excepție din răstimpul vieții sale.
Pe plan cultural, în timpul păstoririi sale, a 
vegheat la bunul mers al școlilor teologice de la 
Cluj, a crescut prestigiul editurii eparhiale, dezvol-
tând proiecte editoriale ambițioase și dinami-
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Numerous liturgical, theological and scientific 
works, some of them written by the hierarch himself, 
contributed to the restoration of the symbiotic rela-
tionship between faith and science, cult and culture, 
that was one of the priorities that he pursued from 
the very beginning of his ministry as a bishop. 

Christianity: Europe’s solution 
The worthy hierarch Bartholomew Anania was an 
embodiment of the attitude that all those called to 
the apostolic ministry must have in accordance with 
apostles Peter and John’s word addressed to the 
Synedrium: “Which is right in God’s eyes: to listen 
to you, or to Him? You be the judges!” (Acts 4:19). 
Vladika Bartholomew did not show favouritism with 
people and was not afraid of chastising the repre-
sentatives of high authorities. 
Now, more than ever, his thundering word, applaud-
ed by the multitude of the people gathered at Nicula 
Monastery on the Dormition feast of the Mother of 
God, through which he asked to have our identity 
as Christians and Romanians respected, is valid: “I 
would like to say a word and that to be heard appro-
priately: we are Europeans through geographical 
location, history and vocation. The talk is about 
entering the European institutions and we are ready 
to do that, and the Romanian Orthodox Church and 
her sons and daughters declared loudly and lofty: 
‘We are in Europe’.  A new Europe is being proposed 
to us, but I want to say it bluntly: Europe, but not 
Sodom! We are Europeans! My beloved, take to your 
heart the reaction of those people, who normally do 
not applaud during services. Return to your homes 
with more holiness and decency, and especially with 
a greater amount of courage. As Romanian people, 
especially in Transylvania, we have not perished in 
difficult times and will not do so now either. The 
important thing is to keep our Christian and Roma-
nian consciousness alive.”
Let us keep those words alive in our hearts and ardu-
ously seek to fulfil them, each of us according to our 
own measure. We pray to our good God to rest the soul 
of our father and metropolitan Bartholomew where 
the righteous repose and where His mercy makes the 
mortal ones partakers of the Kingdom of Heaven.  
May his memory be eternal from generation to 
generation. 

zând revistele Renașterea și Tabor. Numeroase 
lucrări liturgice, teologice și științifice, unele fiind 
semnate chiar de ierarh, au contribuit la refa-
cerea simbiozei dintre credință și știință, cult și 
cultură, aceasta fiind una dintre prioritățile enun-
țate chiar la începutul slujirii sale arhierești.

Creștinismul: soluţia Europei
Vrednicul de pomenire arhiereu Bartolomeu 
Anania a fost o întruchipare a atitudinii pe care 
toți cei chemați la treapta apostoliei trebuie să 
o aibă, după cuvântul pe care Apostolii Petru 
și Ioan l-au adresat Sinedriului: „Judecați dacă 
este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm 
de voi mai mult decât de Dumnezeu” (Faptele 
Apostolilor 4, 19). Vlădica Bartolomeu nu căuta 
la fața oamenilor și nu se temea să mustre 
reprezentanți ai înaltelor stăpâniri.
Acum, mai mult decât oricând, este valabil cuvân-
tul său tunător, aplaudat de mulțimea de popor 
strânsă la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului 
de la Mănăstirea Nicula, prin care cerea respecta-
rea identității noastre de creștini și de români: „Aș 
spune o vorbă, care să fie auzită bine: noi suntem 
europeni prin geografie, prin istorie și prin voca-
ție. Noi suntem în Europa. Este vorba să intrăm în 
structurile europene și suntem gata să o facem, iar 
Biserica Ortodoxă Română și fiii ei au declarat-o sus 
și tare: suntem în Europa. Avem în față o nouă Euro-
pă care ni se propune, dar aș vrea să spun răspi-
cat: Europa, nu Sodoma! Suntem europeni! Puneți 
la inimă, domnii mei și iubiții mei, reacția aces-
tui popor, care, de obicei, la slujbe nu aplaudă. 
Întoarceți-vă la casele voastre cu un spor de sfințe-
nie și de bună-cuviință, și mai cu seamă cu un mare 
spor de curaj. Noi, ca popor român, mai cu seamă în 
Transilvania, n-am pierit în vremurile grele, nu vom 
pieri acum. Important este să ne ținem trează 
conștiința noastră creștină și românească”.
Să ținem aceste cuvinte vii în inimile noastre și să 
căutăm, cu osârdie, să le împlinim, fiecare după 
măsura lui!
Rugăm pe Bunul Dumnezeu să odihnească sufletul 
Părintelui nostru Mitropolit Bartolomeu acolo unde 
drepții se odihnesc și unde mila Lui face din cei 
muritori părtași ai Împărăției Cerurilor.
Veșnică să-i fie pomenirea din neam în neam!
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In early August 2018, the Swedish public opinion 
was shaken by an outstanding event. Gheorghe 
Hortolomei-Lupu, a Romanian national who used 
to live on the streets, was beaten to death by sever-
al teenagers in the Swedish town of Husqvarna. 
This shocking case was extensively covered by the 
mass media, which even sent representatives to 
the funeral that took place on Monday, the 26th of 
November 2018, in the Caraclău village, near the 
town of Bacău.
Due to the ongoing investigation, the victim’s body 
had to be retained for several months. During this 
period, Father Ovidiu Teodor Băncila from the 
Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe 
kept a close contact with Gheorghe’s family and 
made preparations for his repatriation as well as 
for his funeral service. Several collections of funds 
were organised within the Diocese of Northern 

Mărturia faptelor noastre bune să  
nu fie cuprinsă de întunericul păcatului  
și morții. Slujba Înmormântării  
lui Gheorghe Hortolomei-Lupu  
la Caraclăul Bacăului  
May the testimony given by our good deeds not be 
overshadowed by the darkness of sin and death
The Funeral Service for Gheorghe Hortolomei-Lupu  
at Caraclău in Bacău
 

La începutul lunii august a anului 2018, un caz deose-
bit a zguduit opinia publică din Suedia. Gheorghe 
Hortolomei-Lupu, un conațional fără adăpost, care 
își câștiga existența pe stradă, a fost ucis în bătaie 
de câțiva adolescenți din orașul suedez Husqvarna. 
Șocând prin gravitatea lui, cazul a fost intens media-
tizat de presa scandinavă, care a avut reprezentanți 
și la înmormântarea ce a avut loc luni, 26 noiembrie 
2018, în localitatea Caraclău din județul Bacău.
Din cauza anchetei organelor competente, trupul 
neînsuflețit al lui Gheorghe Hortolomei-Lupu nu a 
putut fi adus acasă decât după câteva luni, dar în tot 
acest răstimp, Episcopia Ortodoxă Română a Euro-
pei de Nord, prin Protoiereul Ovidiu Teodor Bănci-
lă, a fost permanent în legătură cu familia defunc-
tului, pregătind repatrierea și slujba înmormântării 
lui „Gică”, așa cum l-au cunoscut apropiații. S-au 
organizat colecte pentru repatriere, atât din partea 
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Europe, the Diocese of Roman and Bacău, as well as 
voluntary Swedish donations, in order to cover the 
repatriation costs.
Thus, with the blessing of the local hierarch, Bishop 
Ioachim, the funeral service was served by Bishop 
Macarie together with several priests and deacons. 
The event was also broadcasted by the Swedish 
national television.
In his word of consolation, Bishop Macarie urged 
those present to live their daily lives in the light of 
the Christian faith, so that the testimony given by 
our good deads may not be overshadowed by the 
darkness of sin and death.

Most reverend Fathers, 
Much grieving family, 
Beloved Brothers and Sisters in Christ

From the distant kingdom of Sweden, it is with a 
contrite heart that I join you in the sorrow caused 
by the tragic loss of our brother in Christ, Gheorge, 
whose life ended in such a dramatic way.
On this day of deep sadness and mourning, I would 
like to offer my condolences to his grieving family and 
to assure them of my utmost support and compas-

Episcopiei Europei de Nord, a voluntarilor suedezi, 
cât și a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului
 Astfel, cu binecuvântarea ierarhului locului, a 
Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, 
Slujba înmormântării a fost oficiată de către 
Preasfințitul Părinte Episcop Macarie, înconjurat 
de un sobor de preoți si diaconi, evenimentul fiind 
transmis și de televiziunea națională din Suedia.
În cuvântul său de mângâiere a familiei îndurera-
te, Episcopul Macarie a îndemnat pe cei prezenți la 
asumarea unei vieți creștinești de fiecare zi, astfel 
încât mărturia faptelor noastre bune să nu fie 
cuprinsă de întunericul păcatului și morții, spunând:  

Preacucernici Părinți, 
Mult îndurerată familie,
Iubiți frați și surori în Hristos,

Din îndepărtatul regat al Suediei, profund îndurerat 
și cu inima zdrobită, trăiesc alături de dumneavoas-
tră tragedia cumplită a pierderii fratelui Gheorghe 
Hortolomei - Lupu (sau „Gică”, așa cum l-au numit 
apropiații) în circumstanțe atât de dramatice. 
În această zi de adâncă tristețe și jale, îmi exprim 
condoleanțele față de familia greu încercată și 
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sion. My words are weak, but I hope that the wings 
of prayer might carry them over to you to convey a 
glimpse of the hope and consolation which the Author 
of Life, Christ our Saviour, offers unconditionally to all 
those who put their faith in Him: “I am the resurrec-
tion and the life; he who believes in Me, will live even 
though they die. And whoever lives by believes in Me 
will never die.” (John 11:25-26)
The loss of our brother in Christ, Gheorghe, is an 
unspeakable tragedy, an unprecedented case and a 
proof of the fact that the real battles are not fought 
between ideologies, economical systems, states or 
groups of people. But as Dostoevsky, the eminent 
Christian writer, once stated, the true battle field, the 
line dividing good from evil, passes through man’s 
inner heart. This is the great “stake”, the only one that 
matters: man’s own soul. And the powers which wage 
war to overcome the soul are spiritual in nature: “For 
our struggle is not against flesh and blood, but against 
the rulers, against the authorities, against the powers 
of this dark world and against the spiritual forces of 
evil in the heavenly realms.” (Ephesians 6: 12)
We see therefore that without God’s grace man can 
easily turn into a wild beast. The boundary between 
good and evil is so fragile that without watchfulness 

vă asigur de sprijinul și compasiunea mea abso-
lută. Cuvintele sunt prea slabe, însă nădăjduiesc 
ca pe aripile rugăciunii să ajungă la dumneavoas-
tră o frântură din acea speranță și mângâiere pe 
care Domnul Vieții, Hristos Mântuitorul nostru, 
o dăruiește necondiționat tuturor acelora care 
cred în El: „Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în 
Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăiește 
și crede în Mine nu va muri în veac” (Ioan 11, 25).    
 Dispariția fratelui Gheorghe este o dramă de 
nedescris în cuvinte, un caz fără precedent, o dova-
dă că adevăratele bătălii nu se dau între ideologii, 
sisteme economice, state sau grupuri de oameni. 
Așa cum afirma odinioară marele scriitor creștin 
Dostoievski, adevăratul câmp de luptă, adevărata 
demarcație între bine și rău se face în forul lăun-
tric al omului. Acolo este „miza” cea mare, singura 
care contează: sufletul omului. Iar forțele care se 
războiesc să subjuge sufletul sunt eminamente de 
natură spirituală: „Lupta noastră nu este împotri-
va trupului și a sângelui, ci împotriva începători-
ilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitori-
lor întunericului acestui veac, împotiva duhurilor 
răutății care sunt în văzduhuri” (Efeseni 6, 12).
Vedem că fără harul lui Dumnezeu omul poate 
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and without an ascetic effort to be cleansed from our 
passions, unfortunate circumstances can lead even 
children to become monsters.
This is why I urge you to return to your homes and, 
along with the Christian traditions handed down to 
us by our Holy Church, to also carry in your hearts 
the conviction that the greatest comfort and help we 
can give to the ones who have departed from us is 
changing our own selves and setting our own lives 
straight in the eyes of God!
In order to become partakers of the Resurrection of 
Christ and in order to taste the Kingdom of Heaven 
in this life, we have to take daily decisions about our 
way of life, deciding to choose the way of life over 
that which leads to death, darkness and sin. Only 
by taking up our daily cross will we be granted the 
strength and inspiration to rise up to fulfill our true 
calling, which is to align every dimension of our life 
to the will of God and to trample underfoot our  
own selfishness.
May God give rest to his servant Gheorghe, and may 
he also give us strength to confess through words and 
deeds that we are truly children of the Resurrection!

With a fatherly blessing and condolences,

† Bishop Macarie 
of the Romanian Orthodox Diocese of Northern 
Europe

deveni extrem de ușor o fiară. Granița dintre bine 
și rău e atât de fragilă încât, fără trezvie, fără 
curățirea de patimi și fără nevoința duhovniceas-
că, sub imperiul unei circumstanțe nefaste, chiar și 
niște copii se pot transforma în monștri.
De aceea vă îndemn ca, pe lângă îndatoririle 
creștinești rânduite de Sfânta Biserică, să mergeți 
la casele dumneavoastră cu convingerea că cel mai 
mare ajutor și cea mai mare mângâiere pe care le 
putem aduce celor care au plecat în veșnicie este să 
ne schimbăm noi înșine și să ne punem în rânduiala 
bine-plăcută lui Dumnezeu propria viață!
Pentru a fi părtași Învierii lui Hristos și pentru a 
trăi încă de pe acest pământ în Împărăția Ceruri-
lor trebuie să luăm în fiecare zi hotărâri constante 
legate de modul nostru de viață ca creștini, decizii 
care privesc alegerea căii vieții în detrimentul căii 
morții, a întunericului și a păcatului. Numai prin 
asumarea acestei cruci zilnice vom primi puterea și 
inspirația de a trăi la înălțimea vocației noastre de 
a ne modela fiecare aspect al existenței după voia 
lui Dumnezeu și a călca peste egoismul propriu.
Dumnezeu să îl odihnească pe fratele Gheorghe, 
iar nouă să ne dăruiască putere să mărturisim, prin 
faptă și prin cuvânt, că suntem copii ai Învierii! 

Cu binecuvântare și părintești condoleanțe,

† Părintele Episcop Macarie 
al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord              
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The camp for the young families is the peak of the 
activities in the parish catechetical circles and in 
the branches of the Youth Center “Saint Voivode 
Stephen the Great” within the Romanian Ortho-
dox Diocese of Northern Europe. This summer as 
well, along with the presence of The Most Bless-
ed Metropolitan Serafim and His Grace Bishop 
Macarie, Romanian and Scandinavian believ-
ers spent a week together in prayer, pilgrimages, 
educational activities and recreational hiking.
Thus, the 2018 edition of the “Family Camp in 
the Diocese of Northern Europe” took place in 
the year of the Centennial in Suceava County, 
Gura Humorului and Spermezeu, Bistrița-Năsăud 
County, between July 23-29. The official open-
ing of the camp took place at Gura Humorului, on 
Monday, July 23rd, when the organizers addressed 
the participants with a greeting word and present-

Tabăra tinerelor familii constituie punctul culmi-
nant al activităților din cercurile catehetice parohi-
ale și din filialele Centrului pentru tineret „Sfântul 
Voievod Ştefan cel Mare” din cuprinsul Episco-
piei Ortodoxe Române a Europei de Nord. Și în 
această vară, cu participarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Mitropolit Serafim și a Preasfințitului 
Părinte Episcop Macarie, credincioși români și 
scandinavi au petrecut împreună o săptămână 
de rugăciune, pelerinaje, activități educative și  
drumeții recreative. 
Astfel, ediția din 2018 a „Taberei familiilor din 
Episcopia Europei de Nord” s-a desfășurat în anul 
Centenarului în județul Suceava, orașul Gura Humo-
rului, și în localitatea Spermezeu, județul Bistrița-
Năsăud, în perioada 23-29 iulie. Deschiderea ofici-
ală a taberei a avut loc la Gura Humorului, luni, 23 
iulie, când organizatorii au adresat participanților 

Tabăra tinerelor familii din Europa 
de Nord, în nordul României 
The camp in northern Romania for the young families 
from Northern Europe
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ed the various schedule of the days to come.
The first activity in the hiking category was visit-
ing the Cacica Salt Mine, located in an area with 
a rich tradition in salt extraction and exploitation 
since the time when this region was under the 
Habsburg military administration. After having 
the opportunity to find out how to extract, by 
boiling, the salt from the numerous brine springs 
in the area, the young attended, in the second 
half of the day, in Marginea, Suceava, an interac-
tive workshop dedicated to pottery and ceramic 
art. Not only did they get acquainted with “Black 
Ceramic of Marginea” and listened to the stories 
of local potters, who carry on this tradition that 
seems to have its origins all the way back to the 
Getae-Dacian civilization, but they themselves 
tried to give shape to the fresh clay.
After this fascinating experience, the group headed 
to the Bogdana Monastery in the city of Rădăuți, 
a fourteenth century foundation of Bogdan I, the 
founder of the Moldavian feudal state. Before 
attending the evening church service and ending the 
first day of the camp, the “St. Hierarch Leontie Chil-
dren’s Settlement” was visited, a charity where more 
than 120 orphans or children with reduced finan-
cial possibilities live (in the 11 family-type houses). 
Despite the gloomy weather, the second day of 
the camp had as a theme the visit of the old capi-
tal of Moldavia in the medieval period, the city of 
Suceava, the participants being eager to learn about 
its history and uncover its charm. The first stop was, 
naturally, at the Monastery of St. John the New in 
Suceava, a church on the UNESCO World Heritage 
List, in the group of Painted Churches in northern 
Moldavia, and the current residence of the Arch-
diocese of Suceava and Rădăuți. At the casket with 
the intact relics of St. John, the merchant who gave 
his life for Christ, refusing apostasy, we prayed 
that this martyr would inspire and strengthen us, 
interceding before God for all the participants in 
the camp, all those who strive to give a good Chris-
tian testimony, regardless of the countries in which 
they live. The visit of the city continued with a trip 
to the History Museum or the Museum of Bucovi-
na, where without a doubt the “Royal Council Hall” 
or “Throne Room” is the most spectacular wing, 
realistically replicated, with life-size mannequins, 
the accurate image of the Moldavian ethos of 

cuvântul de bun-venit și au prezentat programul 
bogat al zilelor următoare. 
Prima activitate din categoria drumețiilor a fost 
vizitarea Minei de sare din Cacica, aflată într-o 
zonă cu o bogată tradiție în extragerea și exploa-
tarea sării încă din perioada când această regiu-
ne se afla sub Administrația miltară habsburgică. 
După ce au avut ocazia să afle cum se extrăgea, 
prin fierbere, sarea din numeroasele izvoare de 
saramură din zonă, tinerii au participat, în a doua 
jumătate a zilei, în localitatea suceveană Margi-
nea, la un atelier interactiv dedicat meșteșugului 
olăritului și artei ceramice. Nu doar că au făcut 
cunoștință cu „Ceramica neagră de Marginea” 
și au ascultat poveștile olarilor locali, ce duc cu 
acrivie mai departe această tradiție cu izvoare, 
se pare, încă în timpul civilizației geto-dace, ci au 
încercat ei înșiși să dea formă lutului reavăn.
După această fascinantă experiență, grupul s-a 
îndreptat spre Mănăstirea Bogdana din orașul 
Rădăuți, ctitorie de secol XIV a lui Bogdan I, înte-
meietorul statului feudal moldovean. Înainte de a 
participa la slujba de seară și a încheia prima zi a 
taberei, s-a vizitat și „Așezământul de copii Sfântul 
Ierarh Leontie”, instituție de caritate în care locu-
iesc (în cele 11 case de tip familial) peste 120 de 
copii orfani sau cu posibilități materiale reduse.
În pofida vremii mohorâte, a doua zi a taberei a 
avut ca temă vizitarea vechii capitale a Moldo-
vei în perioada medievală, orașul Suceava, căruia 
participanții au fost nerăbdători să îi afle istoria 
și să îi cunoască farmecul. Primul popas a fost, 
desigur, la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de 
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that time, ruled by the majestic figure of the Holy 
Voivode Stephen the Great. This day ended as well 
with silence and prayer at Dragomirna Monastery.
Wednesday, July 25th, began with a very unique 
experience: traveling by steam train on the narrow-
gauge railway between Moldovița and Argel, 
dating from the late nineteenth century. Originally 
used for transporting wood from the forest to the 
sawmill, the train now has a strictly tourist func-
tion, to the delight of those who choose to travel 
the 10 kilometers of the very picturesque route. 
On the way back to Moldovița, we worshiped 
in the church of the monastery and we passed a 
little at the Sucevița Monastery. In the afternoon, 
the camp headed to the Putna Monastery, which 
Mihai Eminescu called “the Jerusalem of the Roma-
nian people”. Here we prayed at the tomb of the 
great ruler Saint Stephen the Great, a topos called 
by the same national poet “the altar of national 
consciousness”. Passing by the monastery muse-
um and receiving a word of help from the monastic 
fathers, we continued the spiritual journey to the 
Sihăstria Putnei Monastery and then the Cave of 
St. Daniel the Hermit, located a short distance from 
the Suceava monastic hearths mentioned above. 
The evening ended with the prayer and hymn “Oh 
Joyful Light” that we sang together.
On Thursday, July 26, the young families from the 
camp set out on a pilgrimage to the hermitages in 
the Bucovina “desert” or the “Romanian Athos”, 
as Mount Rarău is also called. The monasteries of 
Pojorâta and Sihăstria Rarăului are oases of spiritu-
ality and authentic monastic life. The road to these 

la Suceava, biserică aflată pe lista patrimoniului 
cultural mondial UNESCO, în grupul Bisericilor 
pictate din nordul Moldovei, și reședința actua-
lă a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La racla 
cu moaștele întregi ale Sfântului Ioan, negustorul 
care și-a dat viața pentru Hristos, refuzând apos-
tazia, ne-am rugat ca acest martir să ne inspire și 
să ne întărească, mijlocind înaintea lui Dumnezeu 
pentru toți participanții la tabără, toți cei care se 
străduiesc să ofere o bună mărturie creștină, indi-
ferent de țările în care trăiesc. Vizitarea orașului 
a continuat cu un periplu la Muzeul de istorie 
sau Muzeul Bucovinei, unde fără îndoială „Sala 
Sfatului domnesc” sau „Sala Tronului” este cea 
mai spectaculoasă aripă, reconstituind fidel, cu 
manechine în mărime naturală, imaginea etho-
sului Moldovei acelei epoci, guvernat de figura 
maiestuoasă a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. 
Și această zi s-a încheiat cu reculegere și rugăciu-
ne la Mănăstirea Dragomirna.
Ziua de miercuri, 25 iulie, a debutat cu o experiență 
inedită: deplasarea cu mocănița (trenul cu abur) pe 
calea ferată cu ecartament îngust între localitățile 
Moldovița și Argel, datând de la sfârșitul secolului 
al XIX-lea. Folosit inițial pentru transport de masă 
lemnoasă de la pădure la gater, trenul are acum o 
funcție strict turistică, spre încântarea celor care 
aleg să parcurgă cei 10 kilometri ai traseului foar-
te pitoresc. La întoarcerea în Moldovița, ne-am 
închinat în biserica mănăstirii și am trecut puțin 
și pe la Mănăstirea Sucevița. După prânz, tabăra 
s-a îndreptat spre Mănăstirea Putna, cea pe care 
Mihai Eminescu a numit-o „Ierusalimul neamului 
românesc”. Aici ne-am rugat la mormântul marelui 
domnitor Sfântul Ștefan cel Mare, topos numit de 
același poet național „altarul conștiinței naționale”. 
Trecând pe la muzeul mănăstirii și primind cuvânt 
de folos din partea părinților monahi, am continu-
at periplul duhovnicesc către Mănăstirea Sihăstria 
Putnei și apoi Peștera Sfântului Daniil Sihastrul, 
situată la mică distanță de vatrele monahale suce-
vene menționate anterior. Seara s-a încheiat cu 
rugăciunea și imnul „Lumină lină” pe care le-am 
intonat împreună.                      
Joi, 26 iulie, tinerele familii din tabără au pornit în 
pelerinaj spre sihăstriile din „pustia” bucovinea-
nă sau „Athosul românesc”, cum mai este numit 
muntele Rarău. Mănăstirile de la Pojorâta și Sihăs-
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monastic hearths is itself an event, the alpine road 
“Transrarău” being considered one of the most 
spectacular in Romania. The words full of wisdom 
and encouragement of Father Ioan Larion Neagoe, 
one of the clergymen who went through the harsh 
school of suffering in communist prisons, rekindled 
our zeal and patriotism, so that once we returned 
to the accommodation in Gura Humorului, in 
campfire, we sang with enthusiasm Christian and 
patriotic songs. Thus ended the fourth day.
Friday began with the egg decorating workshop, 
in which the little ones, along with their parents, 
became experts in this spiritual craft representa-
tive of the Bucovina area, whose secrets they had 
the opportunity to discern leisurely in the first 
part of the day. After a pilgrimage to Voroneț (a 
place of worship nicknamed “the Sistine Chapel 
of Romanian Orthodoxy” due to the exterior 
frescoes well-known throughout the world) and 
Gura Humorului Monastery, at Vespers we gath-
ered in the Cathedral “Assumption of the Blessed 
Virgin and Romanian Saints ” in Gura Humorului, 
to meet in prayer with The Most Blessed Serafim 
Joantă, Romanian Orthodox Metropolitan of 

tria Rarăului sunt oaze de duhovnicie și trăire 
autentică monahală. Drumul până la aceste vetre 
monahale este el însuși un eveniment, șoseaua 
alpină „Transrarău” fiind considerată una dintre 
cele mai spectaculoase din România. Cuvintele 
pline de înțelepciune și îmbărbătare ale Părintelui 
Ioan Larion Neagoe, unul dintre duhovnicii care au 
trecut prin școala aspră a suferinței în închisorile 
comuniste, ne-au reaprins râvna și patriotismul, 
astfel că, odată ajunși înapoi la locul de cazare 
din Gura Humorului, în jurul focului de tabără, am 
cântat cu însuflețire cântece creștine și patriotice. 
Astfel s-a încheiat ziua a patra. 
Ziua de vineri a debutat cu atelierul de înconde-
iat ouă, în care cei mici mai ales, dar și părinții lor 
au devenit experți în acest meșteșug duhovnicesc 
reprezentativ pentru zona Bucovinei, ale cărui 
taine au avut ocazia să le deslușească pe îndelete 
în prima parte a zilei. După un pelerinaj la Voroneț 
(lăcaș de cult supranumit și „capela sixtină a Orto-
doxiei românești” datorită frescelor exterioare 
atât de cunoscute în întreaga lume) și Mănăstirea 
Gura Humorului, la ceas de Vecernie ne-am adunat 
în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului și Sfinții 
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Germany, Central and Northern Europe, and His 
Eminence Macarie Drăgoi, Romanian Orthodox 
Bishop of Northern Europe, who served, with 
the blessing of His Eminence Father Pimen, Arch-
bishop of Suceava and Rădăuți, together with the 
parish priest Mircea Nuțu and a large number of 
priests and deacons from our Diocese and the 
surrounding area. In the spiritual dialogue that 
followed the Vespers service, The Most Blessed 
Metropolitan Serafim spoke about the impor-
tance of prayer, coming with examples from the 
Holy Scriptures and from the Holy Fathers, and 
about the role of the Church in people’s lives. “It 
is the church which, here on earth, helps us to be 
saved, that is, to deliver us from evil and sin. We 
cannot save our souls for the everlasting life if we 
do not keep in touch with the Church. The church 
is the mystery of communion and the salvation of 
men. It was founded by Christ to continue His work 
of salvation 2000 years ago. We are members of 
the body of the Church. By gathering in prayer and 
sharing in the Holy Sacraments, we live more and 
more in solidarity and communion. Abroad, both 
hierarchs and priests seek to give the best testimo-

Români” din Gura Humorului, pentru a ne întâlni 
în rugăciune cu Înaltpreasfințitul Serafim Joantă, 
Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Euro-
pei Centrale și de Nord, și cu Preasfințitul Maca-
rie Drăgoi, Episcopul Ortodox Român al Europei de 
Nord, care au slujit, cu binecuvântarea Înaltprea-
sfințitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și 
Rădăuților, alături de preotul paroh Mircea Nuțu și 
de un numeros sobor de preoți și diaconi din Episco-
pia noastră și din împrejurimi. În dialogul duhovni-
cesc ce a urmat slujbei Vecerniei, Înaltpreasfințitul 
Părinte Mitropolit Serafim a vorbit despre impor-
tanța rugăciunii, venind cu exemple din Sfân-
ta Scriptură și de la Sfinții Părinți, și despre rolul 
Bisericii în viața oamenilor. „Biserica este cea care, 
aici pe pământ, ne ajută să ne mântuim, adică să 
ne eliberăm de rău și de păcat. Nu ne putem salva 
sufletele noastre în veșnicie dacă nu ținem legătu-
ra cu Biserica. Biserica este taina comuniunii și a 
mântuirii oamenilor. Ea a fost întemeiată de Hristos 
pentru a-I continua lucrarea de mântuire săvârșită 
acum 2000 de ani. Noi suntem mădulare ale trupu-
lui Bisericii. Prin faptul că ne strângem la rugăciu-
ne și ne împărtășim cu Sfintele Taine, trăim tot mai 



182   numărul 11/2018



183CandelaNordului



184   numărul 11/2018

ny of Christ’s love for us. People do not approach 
the ministers of the Church unless they see in 
them the living icon of the Savior Christ. We must 
all be one with Christ. The whole secret of our life 
comes down to love”, the hierarch concluded. A 
few minutes before midnight we all went out into 
the square in front of the cathedral to witness the 
longest total lunar eclipse of our century.
On the morning of Saturday, July 28th, The Most 
Blessed Serafim and His Grace Macarie were 
greeted in front of the cathedral in Gura Humoru-
lui by the council of servants and by the believers 
dressed in national costumes. The two hierarchs 
then officiated the Holy Liturgy, in the presence of 
Romanian families from the camp in Gura Humor-
ului and the parishioners of the cathedral in Gura 
Humorului. His Grace Macarie then addressed 
a word especially to young people urging them 
to be keepers of the true faith and to have the 
Savior Christ as a model: “Now you are living the 
most beautiful period of a person’s life. Youth is 
a great gift, a great responsibility and a great 
trial, but also a great exam. It is a time when you 
take many exams and the most important exams 
are those of life. You young people are the most 
hunted of all! Consumerism, the attractions of new 
technologies, gender or anti-family ideologies are 
all meant, first and foremost, for your capture. 
Your youth is the ‘commodity’ most coveted by the 
rulers of this world! You need to be aware of this. 
Your mind, heart and body are sought-after by 
the unscrupulous who want to colonize them, to 
parasitize them with their corrupt ideologies, their 
poisoned gifts, their virtual or real ‘drugs’. There 
are many kinds of ‘drugs’ through which youthful 
zeal is drained. One of them is digital technology. 
Beloved young people, don’t get carried away by 
your phones and iPads! Look up from the screen! 
Look carefully around at the faces of those around 
you, look up at the sky. Nourish the noble, high 
desires of the soul, not the lowly ones! Do not let 
yourself be soiled by this culture of debauchery, of 
sensuality that now flows everywhere, trying not 
to leave any place, no unclean soul… Remember 
the times in which we live, cultivate your discern-
ment, love each other in Christ, love your country, 
love our heroes, love your ancestors from whom 
you received an inheritance, love your parents, 

mult în solidaritate și în comuniune. În străinătate, 
atât ierarhii, cât și preoții caută să dea mărturia 
cea mai bună a iubirii lui Hristos pentru noi. Oame-
nii nu se apropie de slujitorii Bisericii dacă nu văd în 
ei icoana vie a Mântuitorului Hristos. Cu toții trebu-
ie să fim una cu Hristos. Toată taina vieții noastre 
se rezumă la iubire”, a conchis ierarhul. Cu câteva 
minute înainte de miezul nopții am ieșit cu toții în 
piața din fața catedralei pentru a asista la cea mai 
lungă eclipsă totală de Lună din secolul nostru. 
În dimineața zilei de sâmbătă, 28 iulie, 
Înaltpreasfințitul Serafim și Preasfințitul Maca-
rie au fost întâmpinați în fața catedralei din Gura 
Humorului de către soborul slujitorilor și de către 
credincioșii îmbrăcați în costume naționale. Cei doi 
ierarhi au oficiat apoi Sfânta Liturghie, în prezența 
familiilor de români din tabăra din Gura Humoru-
lui și a enoriașilor catedralei din Gura Humorului. 
Preasfințitul Macarie a adresat un cuvânt în mod 
special tinerilor în care i-a îndemnat să fie păstră-
tori ai dreptei credințe și să-L aibă ca model pe 
Mântuitorul Hristos: „Trăiți acum cea mai frumoa-
să perioadă din timpul vieții unui om. Tinerețea 
este un mare dar, o mare responsabilitate și o mare 
încercare, însă și un mare examen. Este o perioadă 
în care dați multe examene și cele mai importan-
te examene sunt cele ale vieții. Voi, tinerii, sunteți 
cei mai vânați dintre toți! Consumerismul, atracțiile 
noilor tehnologii, ideologiile de gen sau anti-fami-
lie, toate sunt menite, în primul rând, capturării 
voastre. Tinerețea voastră este «marfa» cea mai 
râvnită de stăpânitorii acestei lumi! Trebuie să 
conștientizați acest lucru. Mintea, inima și trupul 
vostru sunt râvnite de cei fără scrupule care vor 
să le colonizeze, să le paraziteze cu ideologiile lor 
stricate, cu darurile lor otrăvite, cu «drogurile» lor 
virtuale sau reale. Sunt multe feluri de «droguri» 
prin care râvna tinerească este secătuită. Unul 
dintre ele este tehnologia digitală. Iubiți tineri, nu 
vă lăsați gârboviți de telefoanele și iPad-urile voas-
tre! Ridicați privirea din ecran!  Priviți cu atenție în 
jur, la chipurile celor din jur, înălțați privirea în sus, 
către cer. Hrăniți-vă năzuințele nobile, înalte alte 
sufletului, nu pe cele josnice! Nu vă lăsați murdăriți 
de această cultură a desfrâului, a senzualității care 
se revarsă acum peste tot, căutând să nu lase niciun 
loc, niciun suflet neîntinat… Luați aminte la vremu-
rile în care trăim, cultivați-vă discernământul,  
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love your neighbor in need! Be like those young 
people to whom the Holy Apostle John, the Apos-
tle of Love, addressed these words: I have writ-
ten unto you, young men, because ye are strong, 
and the word of God abideth in you, and ye 
have overcome the wicked one ... (1 John 2:14)”,  
His Grace Macarie pointed out. Being Satur-
day, after the Memorial service for those asleep 
in the Lord, all the participants in the camp 
went to a fraternal agape in the meeting hall  
of the parish.
Towards evening we headed to Spermezeu, 
Bistrița-Năsăud County, the native village of His 
Grace Macarie, to enjoy together the culmina-
tion of the camp, namely the patron saint of the 
parish church and the feast of the village sons. On 
Sunday morning, July 29th, 2018, we worshiped 
the icon of the Mother of God the Milk Giver and 
participated in the procession and at the Holy 
Liturgy conducted by the two hierarchs, The Most 
Blessed Serafim and His Grace Macarie, surround-
ed by a large council of priests and deacons, with 
the participation of several thousand pilgrims, 
many of them dressed in traditional clothing. The 
Christian agape was a real liturgy after the Liturgy, 
where the villagers and pilgrims sang church and 
patriotic songs.

iubiți-vă unii pe alții în Hristos, iubiți-vă patria, 
iubiți pe eroii noștri, iubiți-vă înaintașii de la care 
ați primit o moștenire, iubiți-vă părinții, iubiți-vă 
aproapele vostru aflat în nevoi! Fiți ca acei tineri 
cărora Sfântul Apostol Ioan, Apostolul Iubirii, le 
adresa aceste cuvinte: Scris-am vouă, tinerilor, căci 
sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi 
și ați biruit pe cel viclean... (1 Ioan 2, 14)”, a punctat 
Preasfințitul Macarie. Fiind sâmbătă, după slujba 
Parastasului pentru cei adormiți, toți participanții 
la tabără au mers apoi la o agapă frățească în casa 
socială a parohiei.
Spre seară ne-am îndreptat înspre Spermezeu, 
județul Bistrița-Năsăud, satul natal al Preasfințitului 
Macarie, pentru a ne bucura împreună de punc-
tul culminant al taberei, și anume hramul bisericii 
parohiale și sărbătoarea fiilor satului. Duminică 
dimineață, 29 iulie 2018, ne-am închinat la icoa-
na Maicii Domnului Alăptătoarea și am participat 
la procesiunea și Sfânta Liturghie sub protia celor 
doi ierarhi, Înaltpreasfințitul Serafim și Preasfințitul 
Macarie, înconjurați de un numeros sobor de 
preoți și diaconi, cu participarea câtorva mii de 
pelerini, mulți dintre aceștia înveșmântați în portul 
tradițional. Agapa creștină s-a constituit într-o veri-
tabilă Liturghie de după Liturghie, unde sătenii și 
pelerinii au intonat cântări bisericești și patriotice.
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Archdeacon Sorin Siplacan
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Arhidiacon Sorin Sîplăcan

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși 
din Europa de Nord,  
22-23 septembrie 2018
The Reunion of Orthodox Youth in Northern 
Europe, 22-23 September 2018

În cartea sa Cinci întâlniri ale inimii Părintele Episcop 
Macarie afirmă că activitățile cu tinerii ar trebui 
să constituie unul din principalii piloni ai misiunii 
Bisericii, „fiindcă tinerețea este vârsta elanului, a 
idealurilor încă neîntinate, a căutării sensului exis-
tenței, Biserica, mama noastră duhovnicească a 
tuturor, manifestă o permanentă grijă față de fiii 
ei, mai ales față de tinerele vlăstare, venind în 
întâmpinarea lor”. Cu aceste gânduri a luat ființă în 
anul 2009, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române 
a Europei de Nord, Centrul pentru Tineret „Sfântul 
Voievod Ștefan cel Mare” (CTSM), al cărui obiectiv 
este acela de a „coopta pe toți tinerii români aflați 
în țările scandinave în proiecte care să le faciliteze 
realizarea unor frumoase legături de suflet între 
ei, cunoașterea și aprofundarea tradițiilor noastre 
ortodoxe românești, precum și implicarea tineri-
lor și a familiilor acestora în viața fiecărei comuni-

In his book Five Encounters of the Heart Bishop 
Macarie stated that activities with young people 
ought to form one of the main pillars of the pasto-
ral mission of the Church: “Since youth is the 
age of enthusiasm, of unblemished ideals, of the 
search for the meaning of life, the Church, which 
is our spiritual mother, manifests unceasing care 
towards its sons, especially towards those who are 
just starting on their path in life, and comes forth 
to meet them”. These thoughts led to the estab-
lishment of the “Stephen the Great” Youth Centre 
(SGYC) within the Romanian Orthodox Diocese of 
Northern Europe, in 2009. According to the stat-
utes of this missionary department of our Diocese, 
the aim of the centre is to “attract the young 
Romanian people living in Scandinavian countries 
in order to enable them to establish friendships, 
to deepen their understanding of our Romanian 
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Orthodox traditions, and to help them together 
with their families to become involved in the life of 
each and every of their own parishes”.
The Youth Centre has branches in every parish, 
which are organised according to individual needs 
determined by the number of young people in that 
parish. Most young Romanian Orthodox people 
are gathered in eucharistic communities in the 
vicinity of large Scandinavian universities. This 
creates a community where it is possible to discuss 
the various problems which they encounter in a 
secularised society as the Scandinavian one. Across 
the years, their members were involved in several 
activities, such as: “The summer camps for young 
and old”, “The parish family picnic”, “The Ortho-
dox youth gathering” in Romania or “The Ortho-
dox youth gathering in Northern Europe”, which 
we shall discuss in more detail below.
The Centenary Year meeting in 2018, the “Ortho-
dox Youth Gathering in Scandinavia” took place 
on the 22nd and 23rd of September in the Danish 

tăți parohiale în parte”, cum putem citi în statutul 
pentru organizarea acestui departament misionar 
al Eparhiei noastre.
Centrul pentru Tineret are filiale în fiecare parohie și 
astfel, numărul de tineri impune structura mai mult 
sau mai puțin definită a fiecărei filiale, în funcție de 
necesități. Îndeosebi comunitățile euharistice care 
se află pe lângă marile centre universitare scandina-
ve se bucură de prezența cea mai numeroasă a tine-
retului ortodox român. S-a creat astfel un mediu în 
care se discută diversele probleme cu care aceștia se 
confruntă într-o societate secularizată, cum este cea 
scandinavă, iar membrii s-au implicat în mai multe 
acțiuni de-a lungul anilor, dintre care pot fi amintite: 
„Taberele de vară pentru cei mari și mici”, „Picnicul 
parohial în familie”, „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși” 
în România (ITO) sau „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși 
din Europa de Nord”, pe care o vom prezenta, pe 
scurt, în cele ce urmează.
Ediția din anul centenar 2018 a „Întâlnirii Tinerilor 
Ortodocși din Scandinavia” s-a desfășurat în 22 și 
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capital, Copenhagen, with participants from 
Denmark, Sweden and Norway. A conference 
was organised on the first day, which discussed 
the importance of upholding Christian values, as 
well as our Romanian tradition, which the Church 
promotes in the midst of a world dominated by 
“ideological siren songs” and pseudo-offers of all 
kinds for the young generation. The talks were 
moderated by Vasile Bănescu – the spokesman of 
the Romanian Patriarchate and the representa-
tive of our Patriarch, Daniel. The invited speakers 
included Teodor Baconschi and Răzvan Bucuroiu, 
who presented several themes related to ”unity 
in the Centenary Year”, faith and membership in 
“the extended family of the Romanian nation and 
the Church”. The conference ended with a fruitful 
dialogue between all the participants.
On Sunday, the 23rd of September, His Grace 
Macarie of Northern Europe celebrated the 
Divine Liturgy in the Romanian Orthodox church 
in Copenhagen, together with several priests 
and deacons representing most of the Diocesan 
parishes. After the service, His Grace Macarie 
expressed his gratitude for the effort made by 
the participants who travelled hundreds of kilo-
meters to attend this reunion. He also spoke to 
the young about the joy and naturalness of our 
faith and about the life in Christ, as well as the 

23 septembrie, a reunit participanți din Danemarca, 
Suedia și Norvegia, fiind găzduită de parohia româ-
nească din Copenhaga, capitala regatului danez. 
În prima zi a evenimentului a avut loc un colocviu 
în care s-a vorbit despre importanța fidelității față 
de valorile creștine și față de valorile românești pe 
care Biserica le promovează într-o lume împresura-
tă de numeroase „cântece de sirenă ideologice” și 
de pseudo-oferte care vin în întâmpinarea tinerilor, 
moderat de către domnul Vasile Bănescu – purtă-
torul de cuvânt al Patriarhiei Române și delegatul 
Părintelui Patriarh Daniel –, dar avându-i ca invitați 
și pe domnii Teodor Baconschi și Răzvan Bucuro-
iu. Aceștia din urmă au prezentat câteva teme 
legate de „unitate în An Centenar”, credință sau 
apartenență „la familia extinsă a poporului român 
și a Bisericii”, colocviul încheindu-se cu un fructuos 
dialog între cei prezenți. 
Duminică, 23 septembrie 2018, Preasfințitul 
Părinte Macarie al Europei de Nord a oficiat 
Sfânta Liturghie în biserica ortodoxă română 
din capitala Danemarcei, fiind înconjurat de un 
numeros sobor de preoți și diaconi din majorita-
tea parohiilor episcopiei. După încheierea slujbei, 
Preasfințitul Părinte Macarie a apreciat efortul 
celor care au venit de la sute de kilometri distanță 
pentru a fi împreună în cadrul întâlnirii și le-a 
vorbit tinerilor despre bucuria și firescul credinței 
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și despre viața în Hristos, dar și despre pericolele 
„consumerismului, ale atracțiilor noilor tehnolo-
gii sau ale ideologiilor de gen, care sunt meni-
te să îi acapareze pe tineri, să îi întineze și să îi  
piardă sufletește”.
După agapa creștină, participanții la „Întâlnirea 
Tinerilor Ortodocși din Europa de Nord – 2018” 
au avut ocazia să participe la concursul de cultu-
ră generală și de istorie a României organizat pe 
o platformă online. Foarte mulți dintre ei au dat 
răspunsuri corecte, toți au primit cărți de folos 
duhovnicesc din partea organizatorilor, iar primii 
clasați au fost răsplătiți cu câteva premii. 
La finalul zilei atât de bogate în evenimente, în 
curtea locașului de cult s-a organizat o impresi-
onantă procesiune cu icoana Maicii Domnului 
„Arătătoarea Căii” și cu drapelul național, care a 
fost binecuvântat cu această ocazie, tinerii împreu-
nă cu preoții lor intonând imne bisericești, cântece 
patriotice și, nu în ultimul rând, imnul României.   
Într-o societate scandinavă secularizată, care 
respinge aprioric creștinismul tocmai fiindcă îl 
asociază cu un moralism insipid, credincioșii români 
împreună cu ierarhul și cu preoții lor au avut ocazia 
și cu acest prilej să ofere o mărturie vie despre 
„Cuvântul vieții” (Filipeni 2, 16), despre faptul că, 
pentru noi, creștinismul este viață în Hristos și 
unire organicã cu El în Trupul Său, Biserica.

dangers of “consumerism, the attraction of new 
technologies and gender ideologies which are 
meant to lure young people to defile them and 
to lose their souls.”
After the Christian meal, the participants in ”The 
Orthodox Youth Gathering in Northern Europe” 
attempted an online quiz about general knowledge 
and Romanian history. Many of them gave correct 
answers, and all received spiritual books from the 
organisers of the event, while those who were 
ranked highest received several prizes.
At the end of a day so rich in events, the young 
people together were led by their priests in an 
emotional procession in the courtyard of the 
church, carrying the icon of the Mother of God “The 
One Who Shows the Way” as well as the Romanian 
national flag, which was blessed on this occasion, 
and singing church hymns, patriotic songs and the 
Romanian national anthem.
In the midst of the secularised Scandinavian soci-
ety, which rejects Christianity a priori associating 
it with an insipid morality, the Romanian devotes, 
together with their priests and their hierarch, had 
once again the opportunity to give a living testi-
mony about the “Word of life” (Philipians 2:16), 
about the fact that, for us, Christianity is the Life 
in Christ and an organic union with Him in His 
Body, the Church.



Filantropia
Philanthropy
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The mission of our Church is to serve God and our 
neighbour. Just as our Saviour, Jesus Christ, did not 
come into the world in order to be served by others, 
but to serve and to offer His life as a ransom for many 
(Matthew 20:28; Mark 10:45) so the Church, which 
is the Body of Christ, has to be a continuation and a 
concrete historical incarnation of God’s sacrificial love 
for man, which helps him inherit the Kingdom of Heav-
en. The importance of philanthropy as the fruit and 
concrete manifestation of Christian love, which “seeks 
not its own” (1 Corinthians 13), is a consequence of the 
inseparable union between love of God and love for 
our neighbour. This was emphasized by our Saviour 
Jesus Christ in His sermon about the final judgement 
which will take place at His glorious second coming. 
When everyone will stand before the throne of our 
Savior, the measure according to which we shall be 
judged will be the concrete love that we have shown 

Father Octavian Horațiu Mureșan

Copenhagen

Preot Octavian Horațiu Mureșan 
Copenhaga

Misiunea Bisericii constă în slujirea lui Dumnezeu și în 
slujirea aproapelui. Așa cum Mântuitorul Iisus Hristos 
nu a venit în lume pentru a fi slujit, ci pentru a sluji și 
a-și da viața Sa ca răscumpărare pentru mulți (cf. Matei 
20, 28 și Marcu 10, 45), tot așa Biserica, ca Trup al lui 
Hristos, nu există pentru alt motiv decât acela de a fi 
o prelungire și o întrupare concretă în istorie a iubirii 
jertfelnice a lui Dumnezeu față de om, ajutându-l să 
moștenească Împărăția Cerurilor. Legătura indisolubi-
lă dintre iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de 
aproapele și implicit importanța filantropiei ca rod și 
manifestare concretă a iubirii creștine, „care nu caută 
ale sale” (cf.1 Corinteni cap. 13), sunt subliniate de către 
Mântuitorul Iisus Hristos în cuvântarea Sa cu privire la 
judecata finală a omului, la a doua și slăvita Sa venire. 
Când toți ne vom înfățișa înaintea tronului Mântuito-
rului Hristos, criteriul judecății va fi existența sau nu a 
iubirii concrete pentru cei flămânzi și  însetați, străini și 

Un deceniu în slujba aproapelui. 
Filantropie și Liturghie în 
Episcopia Ortodoxă Română  
a Europei de Nord  
Liturgy and Philanthropy – a Decade of Community 
Service in the Romanian Orthodox Diocese  
of Northern Europe
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or failed to show towards those who hunger and thirst, 
the strangers, the sick, the lonely and imprisoned, 
which the Lord Jesus Christ identifies with (Matthew 
25:31-46). These are the theological foundations of our 
charitable works and of every type of diaconate – or 
service offered to our neighbour.
In the Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe, 
the diaconate forms an important pillar of its mission. 
Serving the needy has been a constant concern during 
the last 10 years of mission in Scandinavian countries.

“Social grants for Romanian children in need”
In 2018, we continued the project “Social grants for 
Romanian children in need”. This project, which is 
a partnership with the Archdiocese of Sibiu, entails 
supporting as many children as possible who come 
from low income families in the Copșa Mică region 
with a monthly contribution of 25 euros, which trans-
lates to a significant amount in the local currency. 
The programme is a joint collaboration with the 
Romanian Orthodox parish of “The Holy Archang-
els” in Valea Viilor and other parishes from the Copșa 

bolnavi, însingurați și închiși, cu care Domnul Iisus Hris-
tos se identifică. Așadar, iubirea creștină este „imposi-
bilul posibil” de a-L vedea pe Hristos în semenul nostru 
(Matei 25, 31-46). Acestea sunt fundamentele teologi-
ce ale oricărei fapte caritabile pe care o săvârșim și a 
oricărei forme de diaconie, adică de slujire a aproapelui.
Desigur, și în Episcopia Ortodoxă Română a Europei de 
Nord, diaconia reprezintă un pilon sau stâlp de bază al 
misiunii ei. Slujirea celor sărmani a fost o constantă 
de-a lungul celor zece ani de misiune în Scandinavia, 
iar în acest an aniversar am continuat și am dezvoltat 
proiectele sociale și filantropice derulate până acum. 

„Burse sociale pentru copiii săraci din România” 
Astfel, și în anul 2018 a continuat proiectul „Burse 
sociale pentru copiii săraci din România”, demers 
realizat în parteneriat cu Arhiepiscopia Sibiului, ce 
presupune susținerea lunară cu suma de 25 de euro 
(sau echivalentul în monedă locală) a unui număr 
cât mai mare de copii proveniți din familii cu veni-
turi reduse din regiunea Copșa Mică. Programul 
este realizat în colaborare cu Parohia Ortodoxă  
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Mică region, which have compiled social files for the 
children facing financial difficulties. Up to now, the 
beneficiaries include around 100 children from low 
income families: some of them are orphans while 
others come from large families which are facing 
financial difficulties. These families are regularly visi-
ted by Bishop Macarie Drăgoi of Northern Europe. In 
2018 he served the divine liturgy in Copșa Mică on 
the 28th of April. At the end of the service all the child-
ren present, as well as several persons suffering from 
disabilities, received their grants from Bishop Maca-
rie, who encouraged and blessed their parents and 
guardians with the following words:
“A model of philanthropic service is shown by the Holy 
Hierarch Nicholas, who visited a family that was going 
through great difficulties. Their poverty had led them to 
despair and the father had decided to allow his girls to 
enter prostitution. Saint Nicholas did not visit the fami-
ly in order to give them a sermon, or to talk to them 
about morality. The kind hierarch instead helped them 
in a concrete way by giving them a sum of money in 
secret, which was sufficient to serve as a dowry for the 

Română „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din 
Valea Viilor și cu alte parohii din zona Copșa Mică, 
care au întocmit fișe sociale pentru acești copii 
aflați în dificultate financiară. Beneficiarii burselor 
sunt, până în prezent, circa o sută de copii din familii 
sărmane: unii orfani, iar alții din familii numeroase 
care se confruntă cu dificultăți materiale. Aceste 
familii sunt vizitate constant de către Preasfințitul 
Părinte Episcop Macarie Drăgoi al Europei de Nord, 
care și în acest an, în data de  28 aprilie, s-a aflat la 
Copșa Mică, iar la finalul slujirii euharistice toți copiii 
sărmani prezenți la slujbă, precum și câteva persoa-
ne sărace cu dizabilități au primit bursele direct de 
la Preasfințitul Părinte Episcop, care i-a încurajat și 
i-a binecuvântat pe părinții sau pe tutorii acestora, 
transmițându-le și un îndemn: 
„Îl avem ca model în slujirea filantropică pe Sfântul 
Ierarh Nicolae, care a cercetat o familie decăzută în 
mizerie. În acea familie foarte săracă, din cauza dispe-
rării, tatăl a luat decizia ca cele trei fete ale sale să se 
prostitueze. Sfântul Nicolae a mers la această familie 
nu să o moralizeze sau să-i bată obrazul și să-i țină 
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three girls, thus saving them from defilement of soul 
and body! It is terrible to experience a state of aban-
donment, of lack of trust in other people, whom you 
perceive as selfish and indifferent to your troubles and 
privations. It is terrible as a child to look around you and 
to see the other children who can enjoy an abundant 
life as well as the loving presence of their families. What 
sort of traces will such an experience imprint upon a 
child’s soul… there are so many children who, through 
no fault of their own, are born in poverty, although they 
too have the right to enjoy a warm meal, good clothes, 
stimulating toys, books and an education. They have 
the right to enjoy life as much as their peers! To see 
that others care about them. To have the chance to feel 
gratitude for the humanity shown by others, instead of 
being overcome by feelings of anger and frustration. 
Let us therefore be humane towards these smaller brot-
hers of ours!”

“Cycling for life” 
After returning to Sweden from his visit to Copșa Mică, 
Bishop Macarie had the initiative to organize a special 
event on the 6th of May 2018, in the town of Gothen-
burg. After attending the Divine Liturgy in the local 
Romanian Orthodox parish, the members of the Dioce-
san “Stephen the Great” youth center cycled through 
the central park of the beautiful coastal town. For each 
kilometer they covered, a certain sum of money would 
be donated to the children in Copșa Mică.
“All our actions should be done for the glory of God 
and in order to support our neighbours. Even when we 
cycle…, we should cycle for God and for our brothers! 
Because we should be faithful in both small and great 
things. This cycling tour will of course be done with 
good cheer, with youthful enthusiasm and freshness, 
but also with the awareness of our brothers who do not 
have the opportunity to enjoy the same things as us, 
who cannot afford to purchase a bicycle. Let us there-
fore attempt to share the blessing of this day with our 
brothers in need” were the words spoken by Bishop 
Macarie at the Gothenburg meeting.

Commemorating 100 years of Romanian history: 100 
bicycles for the children Copșa Mică
The social activities that took place in the spring of 
2018 have, by the grace of God, produced wonder-
ful results, and in the end we managed to purchase 
no less than 100 bicycles. These were gifted to the 

predici. Blândul ierarh, în taină, le-a ajutat cu bani, le-a 
ajutat cu fapta, le-a ajutat concret, oferindu-le zestre 
fetelor, și a salvat acele fecioare de la prostituție, de 
la pierderea trupească și sufletească! Este cumplit 
să trăiești într-o stare de părăsire, de neîncredere în 
semenii tăi, pe care-i vezi doar ca egoiști indiferenți 
față de necazurile și lipsurile cu care te confrunți. Este 
cumplit să fii copil și să te uiți cu jind la ceilalți copii care 
se pot bucura de o viață îmbelșugată și de dragostea 
celor din jur. Ce urme pot lăsa astfel de simțăminte în 
sufletul fraged al unui copil… Sunt atâția copilași care, 
fără nicio vină, se nasc în familii în medii foarte săra-
ce, copilași care au tot dreptul de a avea și ei parte 
de mese calde, de haine bune, de jucării care să-i 
stimuleze, de cărți, de școală. Au dreptul să se bucure 
ca și ceilalți copilași! Să vadă că celorlalți le pasă de 
ei. Să aibă șansa să poată simți nu frustrare și furie 
pentru că sunt disprețuiți de ceilalți, ci recunoștință 
și mulțumire pentru că, iată, există omenie! Au om 
care să le ușureze necazurile! Să fim, așadar, oameni 
pentru acești frați mai mici ai noștri!”

„Pedalând pentru viaţă” 
Impresionat de întâlnirea cu micuții din Copșa Mică, 
la revenirea în Scandinavia, Părintele Episcop Macarie 
a avut inițiativa organizării unui eveniment deosebit, 
în data de 6 mai 2018, în orașul Göteborg, Suedia. La 
marșul bicicletelor „Pedalând pentru viață”, ce a avut 
loc după săvârșirea Sfintei Liturghii în biserica parohiei 
ortodoxe române din oraș, membrii Centrului pentru 
Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” (CTSM) al 
Episcopiei au  pedalat în parcul central al frumosului 
oraș de pe coasta vestică a Suediei, iar, pentru fieca-
re kilometru parcurs, urma să fie donată o anumită 
sumă de bani copiilor din Copșa Mică.
„Tot ceea ce facem să fie spre slava lui Dumnezeu 
și spre ridicarea aproapelui nostru. Chiar și atunci 
când pedalăm…, pentru Domnul și pentru fratele să 
o facem! Pentru că noi trebuie să fim credincioși și 
în cele mici și în cele mari. Acest marș al bicicletelor 
desigur că se va face cu voie bună, cu prospețimea și 
entuziasmul tinereții, dar se va face și cu conștiința 
și gândul la frații noștri mai mici, mai sărmani și mai 
lipsiți, care nu au prilejul de a se bucura ca noi, care 
nu își pot cumpăra o bicicletă. Să facem, așadar, ca 
darul acestei zile să devină dar și pentru acești frați 
mai mici și mai sărmani ai noștri”, a afirmat Episco-
pul Macarie în Göteborg.



Marșul Pedalând pentru viață, Göteborg, Regatul Suediei, 6 mai 2018 | The march Cycling for life, Gothenburg, the 
Kingdom of Sweden, May 6th, 2018
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children in Copșa Mică at a philanthropic event held 
on the 21st of June by Bishop Macarie together with 
the generous supporters of this project and the local 
coordinator of the charitable activities of Northern 
European Diocese, priest Petru Acatrinei from Valea 
Viilor. The joy of the children upon receiving them 
was priceless. The bicycles were bought from a 
Romanian producer, with the help of faithful living 
in Scandinavian countries as well as elsewhere. After 
the prayer of thanksgiving, the hierarch blessed the 
gifts and remarked before distributing them to the 
children that “We are offering 100 bicycles to child-
ren in need, one for each of the 100 years which have 
passed from our country’s establishment. We hope 
that, with God’s help, and through the generosity of 
our brothers in Northern Europe, we may continue 
the social activities dedicated to helping children 
from Copșa Mică”.
Afterwards, Bishop Macarie personally distribu-
ted the bicycles to the 100 children present, star-
ting with the youngest ones and ending with the 
oldest. He encouraged the children to pray to their 
guardian angel, asking him to protect them when 
they will use their bicycles, and to pray also for  
their sponsors.

Other philanthropic and missionary activities
The social activities of the Northern European 
Diocese are well known to the faithful who support, 
often at significant personal cost, the efforts made 
by the Church in order to be close to those in need: 
“A Drop of Sacrifice Redeems an Ocean of Indiffe-
rence”, “A Parish Family for Each”, “The Brotherly 
Meal” or the Sunday programme “Let Us Go Forth 
in Peace” are names of important landmarks in the 
social mission of the Romanian Orthodox Church in 
Scandinavian lands. In 2018 we have joined efforts 
in order to fulfill the dream of offering as many bicy-
cles as we could to the children in Copșa Mică. Every 
parish contributed towards this for an entire month. 
Moreover, the Romanian Orthodox from Stockholm 
gave wonderful example by organising the “Family 
Picnic” event, which was an opportunity to socia-
lize as well as increase awareness of the difficulties 
facing Romanian families living in the Swedish dias-
pora. On this occasion, Bishop Macarie encouraged 
the participants to preserve their cultural identity, 
as this is intimately tied with our Orthodox faith: 

La 100 de ani de Românie: 100 de biciclete  pentru 
cei din Copșa Mică
Bilanțul tuturor acțiunilor sociale desfășurate în lunile 
de primăvară ale acestui an, 2018, au avut, cu ajutorul 
lui Dumnezeu, un rezultat minunat, la final reușindu-se 
achiziționarea a nu mai puțin de 100 de biciclete. 
Bucuria copilașilor sărmani a fost de nedescris când 
Preasfințitul Părinte Episcop Macarie, alături de 
generoșii binefăcători ai acestui proiect și de coordo-
natorul acțiunilor caritabile derulate de Episcopia Euro-
pei de Nord în zona Copșa Mică, preotul Petru Acatri-
nei de la Valea Viilor, s-a aflat din nou în Copșa Mică pe 
21 iunie 2018, pentru a participa la evenimentul filan-
tropic și a înmâna copiilor bicicletele, achiziționate de 
la o fabrică din România cu ajutorul credincioșilor din 
țările scandinave și din alte locuri. După rugăciunea de 
mulțumire, ierarhul a binecuvântat darurile, iar, înainte 
de a le oferi bicicletele copilașilor, a declarat: 
„Oferim 100 de biciclete copiilor sărmani pentru cei 
100 de ani de Românie. Nădăjduim, cu ajutorul lui 
Dumnezeu și prin bunăvoința fraților noștri din Euro-
pa de Nord, să continuăm seria programelor sociale 
dedicate copiilor din Copșa Mică”.
Apoi Preasfințitul Macarie a împărțit personal bici-
cletele celor 100 de copii, începând cu cei mai mici 
și continuând cu cei mai măricei, îndemnându-i să se 
roage îngerului lor păzitor pentru a fi ocrotiți când vor 
folosi bicicletele și să se roage pentru cei care le-au 
făcut bine.  

Alte programe filantropice și misionare
Programele sociale ale Episcopiei Europei de Nord sunt 
binecunoscute credincioșilor, care susțin cu jertfelnicie 
eforturile Bisericii de a fi alături de cei săraci. „Picătu-
ra de jertfă care răscumpără oceanul nepăsării”, „O 
familie parohială pentru fiecare”, „Agapa fratelui” sau 
programul duminical „În pace să ieșim” constituie tot 
atâtea repere importante în misiunea socială a Biseri-
cii Ortodoxe Române pe tărâm scandinav. În acest an, 
eforturile au fost conjugate pentru a duce la bun sfârșit 
acest vis de a dărui cât mai multe biciclete copilașilor 
din Copșa Mică. Toate parohiile episcopiei au avut, 
pentru o lună, această năzuință. Spre exemplu, românii 
ortodocși din Stockholm s-au mobilizat exemplar, orga-
nizând acțiunea  „Picnic în familie”, modalitate de soci-
alizare, dar și de conștientizare a provocărilor cu care 
se confruntă familiile românilor din diaspora scandina-
vă. Cu acest prilej, îndemnul Preasfințitului Macarie a 



Programul Donăm împreună 100 de biciclete pentru copiii săraci din Copșa Mică, România, 21 iunie 2018 | The social program Donating 
together 100 bicycles for the poor children in Copșa Mică, Romania, 21st of June 2018



198   numărul 11/2018

“Preserving our cultural identity is intimately 
connected with preserving our Orthodox faith. This 
is the way to ensure a healthy family environment 
for our children. We need to regain a child’s sensi-
tivity and the innocence in order to receive in our 
hearts Christ, the Child, Who tells us that ‘unless 
you change and become like little children, you will 
never enter the Kingdom of Heaven’ (Matthew 18:3). 
One of the signs that we have not yet lost contact 
with our inner child is our capacity to rejoice upon 
seeing a child’s radiant face, his serene eyes and the 
smile blossoming on his face, whether he is our own 
child, or someone else’s. Someone said that without 
your inner child you are nothing but a lost adult”.

Establishing an orphanage in Kenya
The concern of the Church for abandoned children 
in need was also manifested through a partner-
ship between our Diocese and the Patriarchate 
of Alexandria and the Entire African Continent. 
Our diocese started working towards building an 
orphanage together with a school and a church 
for tens of children living in Western Kenya under 
the care of Archbishop Makarios and several  
local priests.

fost unul de păstrare a identității culturale, demers ce 
e strâns legat de păstrarea credinței ortodoxe:
„Păstrarea identității culturale e strâns legată de 
păstrarea credinței ortodoxe. Doar așa se poate 
asigura un mediu familial sănătos de dezvoltare 
pentru copii. Avem nevoie să ne recuperăm sensibilita-
tea și deschiderea inocentă a copilului pentru a primi 
în inimile noastre pe Hristos, Pruncul pruncilor, Care 
ne spune: «De nu vă veți întoarce și nu veți fi precum 
pruncii, nu veți putea intra în Împărăția Cerurilor» 
(Matei 18, 3). Unul dintre semnele distinctive că încă 
nu ne-am pierdut copilăria este capacitatea de a ne 
bucura de fața luminoasă a pruncilor, fie că sunt ai 
noștri sau ai altora, de privirea lor senină și de zâmbe-
tul care le înflorește pe chip. Spunea cineva că fără 
copilul din tine ești un adult pierdut”, a arătat ierarhul.

Bazele unui orfelinat în Kenya
Grija Bisericii față de copiii abandonați și fără 
posibilități s-a manifestat și printr-un parteneriat al 
Episcopiei cu Patriarhia Alexandriei și a întregii Africi, 
Episcopia noastră începând construirea unui complex 
alcătuit din orfelinat, școală și biserică pentru zeci de 
copii din vestul Kenyei aflați sub oblăduirea Arhiepi-
scopului Makarios și a preoților locali. 
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The Shoebox Gift
On Christmas Eve, the Romanian Orthodox Diocese 
of Northern Europe organized a beautiful chari-
table activity, as part of the ‘Diaconia’ – Social 
Mission in the Archdiocese of Basarabia” project, 
in order to support children and families in need. 
The campaign called “Let us rejoice in the birth 
of our Lord – The Shoebox Gift, 2018” took place 
between the 11th of November and the 9th of 
December. Numerous families from all the parishes 
of the diocese (in Sweden, Norway and Denmark) 
took part. The project entailed sending a shoebox 
with several surprises, such as toys, sweets, school 
supplies, hygiene products, small items of cloth-
ing, as well as a personal note from the sender, 
to needy children from the Basarabia region. This 
symbolic gesture marked the anniversary of 100 
years of Romanian history and created a spiritual 
connection between the young Romanian families 
living in Scandinavian countries and their brothers 
in Bessarabia.
Igor Belei, the director of the “Diaconia” Social 
Mission in Chișinău was especially grateful for this 
initiative: “The magnanimity of Romanian commu-
nities in Scandinavia worked miracles thousands 

Darul din cutia de pantofi
În Ajun de Crăciun, Episcopia Ortodoxă Română a 
Europei de Nord  a realizat o frumoasă acțiune cari-
tabilă pentru susținerea copiilor și familiilor nevo-
iașe din cadrul proiectelor „Misiuni sociale «Diaco-
nia» ale Mitropoliei Basarabiei”. Campania „Să ne 
bucurăm de Nașterea Domnului – Darul din cutia 
de pantofi, 2018” a avut loc în perioada 11 noiem-
brie – 9 decembrie, iar în proiect s-au implicat, cu 
multă bunăvoință, numeroase familii din toate paro-
hiile Episcopiei (Suedia, Danemarca și Norvegia). În 
cadrul programului filantropic, fiecare destinatar 
al proiectului, în cazul nostru copilașii basarabeni 
cu posibilități financiar reduse, a primit o cutie 
de pantofi în care a găsit diferite surprize: jucării, 
dulciuri, rechizite, produse de îngrijire corporală, 
mici articole de îmbrăcăminte, precum și o notă 
personală din partea expeditorului. Un gest simbolic 
în An Centenar, creându-se astfel o punte de legă-
tură sufletească între tinerele familii de români din 
Scandinavia și frații noștri din Basarabia. 
Igor Belei, directorul Misiunii Sociale „Diaconia” 
din Chișinău, a apreciat în mod deosebit acțiunea 
Episcopiei noastre, precizând: „Gestul de mărinimie 
al comunității românilor din Scandinavia s-a trans-
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of kilometers away. We received a lesson in kind-
ness through the notes included in every box, which 
contained heartfelt messages from the children 
which prepared these gifts together with their fami-
lies. We are extremely glad that Bishop Macarie 
together with his collaborators came up with this 
surprising idea and we believe their example should 
be followed by other parishes in our own country 
and abroad”.
Through such projects, the Church follows the 
example of the Apostle Paul who raised funds for 
the Christians living in Jerusalem and who, in his 
writings, has expounded the theological signifi-
cance of philanthropic fund raising activities (1 
Corinthians 16:2 Corinthians 8:13). Saint Paul 
sees the invitation to contribute to the “needs 
of the saints”, that is of other Christians, not as 
a strict directive, but rather as a fatherly advice 
(2 Corinthians 8:8-10). The decisive element is 
not the donation itself, but rather the spiritual 
disposition with which it was given, as well as 
the entire structure which includes the motiva-
tion that leads to concrete action. The Macedo-
nian communities are mentioned as examples 
of saintly generosity because “in the midst of a 
very severe trial, their overflowing joy and their 
extreme poverty welled up in rich generosity”  
(2 Corinthians 8:2).
In our present time, the Church is acting in a simi-
lar way, because nothing has changed in our theo-
logical understanding of philanthropy or in the 
concrete expression of this understanding, which 
translates into merciful actions.

format la mii de kilometri în miracole. Am primit  
lecții de bunătate prin bilețelele inserate în fiecare 
cutie, mesaje care au fost scrise din inimă de copi-
ii care au pregătit aceste daruri împreună cu fami-
lia lor, și suntem extrem de bucuroși că Părintele 
Episcop Macarie și colaboratorii dumnealui au venit 
cu această  propunere inedită. Un exemplu de urmat 
pentru multe alte comunități parohiale din țară și de 
peste hotare”.
Prin toate aceste proiecte deosebite pe care le 
desfășoară, Biserica urmează exemplul Sfântului 
Apostol Pavel, care a organizat o colectă pentru 
creștinii din Ierusalim și care, în scrierile sale, dezvol-
tă o adevărată teologie a colectei și a acțiunilor 
filantropice. Astfel, Apostolul ne învață că fieca-
re ar trebui să contribuie, în măsura posibilităților 
(cf. 1 Corinteni 16, 1 și 2 Corinteni 8, 13). Sfântul 
Pavel înțelege chemarea de a contribui „la nevoi-
le sfinților” (adică ale celorlalți creștini) nu ca pe o 
directivă strictă, ci, mai curând, ca pe un sfat părin-
tesc (2 Corinteni 8, 8-10). Nu donația ca atare este 
decisivă, ci mai degrabă dispoziția sufletească cu 
care a fost făcută și, până la urmă, întreaga struc-
tură a motivației și a acțiunii în sine. Comunitățile 
din Macedonia sunt menționate ca fiind exemple 
și pilde de generozitate sfântă, pentru că „în multa 
lor încercare de necaz, prisosul bucuriei lor și sără-
cia lor cea adâncă au sporit în bogăția dărniciei lor”  
(2 Corinteni 8, 2).
 Și astăzi, noi, Biserica, am procedat la fel, deoare-
ce nimic nu s-a schimbat în înțelegerea teologică a 
filantropiei și nici în conștiința exprimării concrete, 
întrupate în fapte, a acestei înțelegeri.



Portret al Preasfințitului Părinte Macarie realizat de artistul Constanțiu Mara în atelierul său din Stockholm | Portrait of His 
Grace Bishop Macarie made by the artist Constanțiu Mara in his workshop in Stockholm
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2018

IANUARIE 
Luni, 1 ianuarie 2018 – Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului, Sfântul Ierarh Vasile cel Mare (Anul Nou)
Spovedește credincioșii și săvârșește Privegherea de toată noaptea urmată de Sfânta Liturghie cu 
Tedeum în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Primește urătorii de Anul Nou.
Marţi, 2 ianuarie  – miercuri, 3 ianuarie 2018
Cercetează casele românilor din Stockholm și împrejurimi și le binecuvântează cu Agheasma Mare.
Joi, 4 ianuarie – vineri, 5 ianuarie 2018 – Ajunul Bobotezei
Cercetează casele românilor de pe coasta de vest a Suediei și le binecuvântează cu Agheasma Mare.
Sâmbătă, 6 ianuarie 2018 – Botezul Domnului
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul 
Nesecat”, Pogorârea Sfântului Duh și Soborul Sfinților Ierarhi Mitropoliți ai Moldovei din orașul Göte-
borg, Regatul Suediei. Conduce procesiunea pe țărmul Mării Nordului din apropierea bisericii unde 
săvârșește sfințirea mare a apei și cufundă Crucea, fiind ridicată din apa mării de câțiva tineri voluntari.
Duminică, 7 ianuarie 2018 – Sfântul Proroc Ioan Botezătorul
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Sfânta Treime și Sfinții Ioan Botezătorul 
și Ioan Maximovici din Stockholm. După Liturghie, spovedește și îndrumă credincioșii.
După amiază, în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, îi cunună pe tinerii Claudiu-Valeriu și 
Mariana-Roxana și îl botează pe pruncul Alexandru-Nicolae.
Luni, 9 ianuarie – vineri, 12 ianuarie 2018 
Cercetează casele românilor și scandinavilor din Stockholm, Uppsala și împrejurimi. Le binecuvân-
tează cu Agheasma Mare.
Sâmbătă, 13 ianuarie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Parohia românească Sfinții Mucenici Procopie cu Mama 
Muceniță Teodosia și Sfinții Mucenici Epictet și Astion din orașul Molde, Regatul Norvegiei. După 
Liturghie, spovedește și îndrumă credincioșii. Cercetează casele românilor din zonă și le binecuvân-
tează cu Agheasma Mare.
Duminică, 14 ianuarie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfinții Martiri de la Niculițel Zotic, Atal, Camasie 
și Filip și Sfintele Mironosițe Marta și Maria din orașul Ålesund, Regatul Norvegiei. După Liturghie, 
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spovedește și îndrumă credincioșii. Cercetează casele românilor din zonă și le binecuvântează cu 
Agheasma Mare.
Luni, 15 ianuarie – joi, 18 ianuarie 2018
Cercetează casele românilor din Suedia și le binecuvântează cu Agheasma Mare.
Vineri, 19 ianuarie 2018 – Sfinţii Cuvioși Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul
Spovedește și îndrumă credincioșii și săvârșește Privegherea de noapte și Sfânta Liturghie de 
hram în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Îl hirotonește întru preot pe diaconul Iustin 
Constantin Gherasim pentru Misiunea Ortodoxă Română Sfinții Mucenici și Arhidiaconi Ştefan și 
Laurențiu din Lund, Regatul Suediei.
Sâmbătă, 20 ianuarie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram și Parastasul în Parohia românească Sfinții Cuvioși Macarie cel 
Mare și Macarie Alexandrinul din fiordul Haugesund, Regatul Norvegiei. Binecuvântează începutul 
lucrărilor de amenajare a noii biserici parohiale achiziționată de la comunitatea luterană din oraș. 
După slujbă, spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 21 ianuarie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica sârbească Sfântul Ierarh Vasile cel Mare din Helsingborg, 
Regatul Suediei. Oferă bisericii icoana relicvar, de mari dimensiuni, pictată cu chipurile Sfinților 
Ierarhi Teodosie de la Brazi, Mitropolitul Moldovei și Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. 
Conferă Ordinul Crucea Nordului pentru clerici preotului paroh sârb Dragan Vucic și arhimandritului 
suedez Dorotei Forsner, starețul Mănăstirii Ortodoxe Suedeze Sfânta Treime din Bredared.
Seara spovedește credincioșii și săvârșește Vecernia în Paraclisul Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Arătătoarea Căii”, Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie Decapolitul de la 
Bistrița Vâlcii, Nicodim de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului și Maria Egip-
teanca din Copenhaga, Regatul Danemarcei. Conferă Ordinul Crucea Nordului, scriitorilor bistrițeni 
Dorel Cozma și Menuț Maximinian.
Luni, 22 ianuarie – vineri, 26 ianuarie 2018
Cercetează bolnavii și mai multe familii la domiciliu în sudul Suediei.
Sâmbătă, 27 ianuarie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Parohia românească Sfinții Voievozi Ştefan cel Mare, 
Neagoe Basarab și Regele Mucenic Olav din orașul Trondheim, Regatul Norvegiei. După Liturghie, 
spovedește și îndrumă credincioșii. Cercetează familiile de români la domiciliu.
Duminică, 28 ianuarie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Grabnic Ascultătoarea” și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul din Oslo, 
Regatul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii. Cercetează bolnavii și mai multe familii de 
români la domiciliu.
Marţi, 30 ianuarie 2018 – Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan
Spovedește și săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica parohială 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 Ţării Românești din orașul Uppsala, Regatul Suediei. Participă la 
agapă și poartă un dialog cu enoriașii. 

FEBRUARIE
Joi, 1 februarie 2018
Slujește Taina Sfântului Maslu în Biserica parohială românească Nașterea Sfântului Proroc Ioan Bote-
zătorul și Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava din orașul Herning-Ikast, Regatul Dane-
marcei. Săvârșește Privegherea de noapte în Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împără-
teasa Milostivă pe Tron” și Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț din Ikast.
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Vineri, 2 februarie 2018 – Întâmpinarea Domnului
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în biserica românească Întâmpinarea Domnului, Cinstirea Icoa-
nei Maicii Domnului „Mângâietoarea” și Sfinții Cuvioși Gheorghe de la Cernica și Căldărușani și Iosif 
de la Văratec din Viborg. Îl hirotonește întru diacon pe tânărul Dragoș-Alexandru Cucuzel. După 
Liturghie, spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 3 februarie 2018 – Sfinţii Ierarhi Ansgar, Uni și Rimbert, Apostolii Nordului; Cinstirea 
Icoanei Maicii Domnului Potolește întristările noastre de la Roskilde
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram și Parastasul în Parohia românească Sfinții Români și Sfinții Ierarhi 
Ansgar, Uni și Rimbert, Apostolii Nordului din orașul Roskilde, Regatul Danemarcei. Așează solemn aici 
Icoana Maicii Domnului „Potolește întristările noastre” de la Roskilde, dăruită comunității euharistice de 
către Părintele Episcop Macarie. După Liturghie, spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 4 februarie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica românească Sfântul Proroc Daniel din orașul Villarrobledo, 
Spania. Se întâlnește cu consătenii săi și alți cunoscuți care locuiesc în această zonă.
Luni, 5 februarie 2018
Cercetează la domiciliu bolnavii și mai multe familii de români din Villarrobledo, Alcazar de San 
Juan și din Madrid.
Marţi, 6 februarie – miercuri, 7 februarie 2018
Cercetează la domiciliu bolnavii și mai multe familii de români din Stockholm.
Joi, 8 februarie 2018
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm îi cunună pe tinerii Andrei-Ioan și Anca.
Vineri, 9 februarie 2018
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, catehizează părinții și nașii pentru Taina Sfântului 
Botez și spovedește credincioșii.
Sâmbătă, 10 februarie 2018 – Sfântul Sfinţitul Mucenic Haralambie
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul. Le botea-
ză pe pruncele Mara-Izabela și Macaria.
Duminică, 11 februarie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în noua parohie românească Sfântul Sfințitul Mucenic Hara-
lambie și Sfintele Cuvioasa Ana de Novgorod și Mucenița Valentina, din Kalmar, Regatul Suediei. 
Îl instalează pe noul preot paroh Andrei-Valerian Dănilă. După Liturghie, spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Miercuri, 14 februarie – joi, 15 februarie 2018
Participă în București la lucrările Adunării Naționale Bisericești și ale Sfântului Sinod. 
Vineri, 16 februarie 2018
Îi cercetează pe bătrânii săi părinți la casa părintească și pe alți bolnavi din satul său natal năsău-
dean Spermezeu și din împrejurimi. 
Sâmbătă, 17 februarie 2018
În Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca îi botează pe pruncii Ștefan-Benedict și David-Martin.
Duminică, 18 februarie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica parohială Buna Vestire din cartierul clujean Iris. Îl hirotonește 
întru diacon pe tânărul Mihai Liculescu și îl botează pe pruncul Albert-Nicolae.
Luni, 19 februarie 2018 – Începutul Postului Mare
Săvârșește Slujba Canonului Mare cu Pavecernița în Mănăstirea sa de metanie, cu hramul, Sfântul 
Proroc Ioan Botezătorul din Alba-Iulia.
Marţi, 20 februarie 2018
Săvârșește Slujba Canonului Mare cu Pavecernița în Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din 
satul său natal Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud.
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Miercuri, 21 februarie 2018
Cercetează bolnavii și săvârșește după-amiază Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfințite și Slujba 
Canonului Mare în Biserica Sfinții Arhangheli din satul său natal Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud. 
Joi, 22 februarie 2018
Săvârșește Slujba Canonului Mare cu Pavecernița în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Vineri, 23 februarie 2018
Săvârșește Taina Sfântului Maslu și spovedește credincioșii în Biserica parohială românească 
Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava din 
orașul Herning-Ikast, Regatul Danemarcei.
Sâmbătă, 24 februarie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Împărăteasa Milostivă pe Tron” și Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț 
din Ikast. Seara, săvârșește Taina Sfântului Maslu și spovedește credincioșii în Parohia româ-
nească Botezul Domnului și Sfinții Cuvioși Ioan Casian și Gherman din Dobrogea din orașul 
danez Sønderborg.
Duminica Ortodoxiei, 25 februarie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătătoarea 
Căii”, Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie Decapolitul de la Bistrița Vâlcii, Nicodim 
de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului și Maria Egipteanca. Cinstește solemn 
Icoana de mari dimensiuni a Maicii Domnului „Arătătoarea Căii” dăruită de Părintele Episcop Maca-
rie comunității euharistice din capitala daneză. Conduce procesiunea cu icoanele, în incinta biseri-
cii. După Liturghie, spovedește și îndrumă credincioșii. 
Marţi, 27 februarie 2018
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, spovedește credincioșii și săvârșește Privegherea 
cu Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfințite.

MARTIE
Duminica a II-a din Postul Mare, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, 4 martie 2018
La Oslo, în ajun, spovedește credincioșii și săvârșește Taina Sfântului Maslu. Dimineață slujește Sfân-
ta Liturghie și o botează pe prunca Xenia în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea 
Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norve-
gianul din capitala Regatului Norvegiei. 
Luni, 5 martie 2018
Cercetează la domiciliu pe românii și norvegienii din Oslo.
Marţi, 6 martie – joi, 8 martie 2018
Cercetează la domiciliu pe românii și scandinavii din Stockholm și împrejurimi. În fiecare seară, la 
Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, spovedește credincioșii.
Vineri, 9 martie 2018
Spovedește credincioșii și slujește după-amiază Liturghia Darurilor înainte Sfințite în Biserica paro-
hială românească Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou 
de la Suceava din Herning-Ikast, Regatul Danemarcei. Participă la slujbele de noapte în Mănăstirea 
Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împărăteaasa Milostivă pe Tron” și Sfinții Cuvioși Macarie Roma-
nul și Ioan Iacob de la Neamț din Ikast.
Sâmbătă, 10 martie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împără-
teasa Milostivă pe Tron” și Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț din Ikast. Seara, 
săvârșește Taina Sfântului Maslu și spovedește credincioșii în noua biserică a parohiei românești 
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Sfânta Mare Muceniță Irina și Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou din orașul Esbjerg. Atât la Ikast, 
cât și la Esbjerg, spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminica a III-a din Postul Mare, a Sfintei Cruci, 11 martie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfântul Ierarh Nifon al Constanțianei și Sfinții 
Cuvioși Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul din Kolding-Vejle, Regatul Danemarcei. Participă la 
slujbele de seară și spovedește credincioșii în Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împără-
teasa Milostivă pe Tron” și Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț din Ikast.
Marţi, 13 martie – joi, 15 martie 2018
Cercetează la domiciliu pe românii și scandinavii din Stockholm și împrejurimi. În fiecare seară, la 
Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, spovedește credincioșii.
Sâmbătă, 17 martie 2018 – Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Oranta (Rugătoarea) a Semnului”, Sfântul Mare Mucenic Mina și Sfântul Cuvios Macarie Romanul 
din orașul Kristiansand, Regatul Norvegiei. Îl hirotonește pe diaconul Mihai Liculescu întru preot pe 
seama credincioșilor acestei parohii. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminica a IV-a din Postul Mare, a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul, 18 martie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Buna Vestire și Cinstirea Icoanei Maicii Domnu-
lui Stăpâna Fiordurilor și Sfinții Ierarhi Calinic de la Cernica și Svitun cel Smerit de de la Winchester 
și Stavanger din orașul Stavanger, Regatul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Marţi, 20 martie 2018
În Aula Magna Mihai Eminescu a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași susține conferința cu 
tema: Bunătatea – virtutea uitată a creștinilor. După prelegere, răspunde la întrebările numeroasei 
asistențe.
Miercuri, 21 martie 2018
Dimineață, în biserica Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit din Iași, săvârșește Sfânta Liturghie a Darurilor 
înainte Sfințite și poartă un dialog cu tinerii din comunitatea ASCOR. Seara, săvârșește Denia Cano-
nului Mare și rostește un cuvânt de folos în Biserica Rusă Sfântul Ierarh Nicolae Paraclis Universitar 
din București.
Joi, 22 martie 2018
În Amfiteatrul Facultății de Drept a Universității din București susține conferința cu tema: Iubirea 
răspunde la toate întrebările. După prelegere, răspunde la întrebările numeroasei asistențe.
Vineri, 23 martie 2018
În Aeroportul Henri Coandă din București, întâmpină delegația Mănăstirii Kato Xenia din Grecia 
și se închină la racla cu Brâul Maicii Domnului. Seara, săvârșește Denia Acatistului Bunei Vestiri și 
rostește un cuvânt de folos în monumentala biserică a Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi din Iași. După 
slujbă, se întâlnește cu obștea mănăstirii. 
Sâmbătă, 24 martie 2018
În Catedrala Mitropolitană din Iași, participă la manifestările liturgice dedicate Sfinților Iosif Nanies-
cu cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și Moșului Gheorghe Lazăr Pelerinul, cu prilejul proclamării 
solemne a canonizării lor.
Duminică, 25 martie 2018 – Buna Vestire
În Catedrala Mitropolitană din Iași, slujește Sfânta Liturghie în sobor de arhierei, sub protia Prea-
fericitului Părinte Patriarh Daniel. Participă la proclamarea solemnă a canonizării Sfinților Iosif 
Naniescu cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și Moșului Gheorghe Lazăr Pelerinul.
Luni, 26 martie 2018
Vizitează Așezământul Sfinții Arhangheli din incinta bisericii Tălpălari din Iași unde se întâlnește cu 
preotul paroh Constantin Sturzu și cu monahia Siluana Vlad cu obștea. Îl vizitează la domiciliul său 
din Copou pe scriitorul Grigore Ilisei și pe soția sa Ecaterina. 
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Marţi, 27 martie 2018 
Dimineață, în Catedrala Mitropolitană din Iași, în sobor de arhierei, sub protia Înaltpreasfințitului 
Părinte Mitropolit Teofan, slujește Liturghia Darurilor înainte Sfințite cu prilejul aniversării Centena-
rului Unirii Basarabiei cu Patria mamă. Seara, În Aula Mitropolit Ioan Mețianu a Facultății de Teolo-
gie Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna din Sibiu susține conferința cu tema: Blândețea – arma duhov-
nicească a creștinului împotriva vrăjmașilor. După prelegere, răspunde la întrebările numeroasei 
asistențe. O cercetează la domiciliu, pe venerabila văduvă Viorica Streza, mama Înaltpreasfințitului 
Părinte Mitropolit Laurențiu.
Miercuri, 28 martie 2018
În drum spre Baia Mare, se oprește la mormântul Arhiepiscopului Justinian Chira din incinta Mănăs-
tirii Rohia. În satul Libotin de lângă Târgu Lăpuș, cercetează la domiciliu pe tânăra suferindă Clau-
dia, țintuită la pat de 12 ani. Se închină în străvechea biserică de lemn și în cea nouă de zid din 
localitate. Seara, în Catedrala Sfânta Treime din Baia Mare săvârșeșete Liturghia Darurilor înainte 
Sfințite și susține conferința cu tema: Suferința sau calea împreună pătimirii cu Hristos. După prele-
gere, răspunde la întrebările numeroasei asistențe. Cercetează la domiciliu familia Nan, revenită, 
împreună cu copilașii, din Norvegia, acasă.
Joi, 29 martie 2018
Face un popas la casa sa părintească din Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud, unde își cercetea-
ză bătrânii săi părinți. Seara, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, săvârșește Pavecernița 
Mare și rostește de la amvon un cuvânt de învățătură. Se întâlnește cu Înaltpreasfințitul Părinte 
Mitropolit Andrei apoi în Amfiteatrul Facultății de Chimie din Cluj, susține conferința cu tema: 
Discernământul virtutea ortodocșilor în vremurile din urmă. După prelegere, răspunde la întrebările 
numeroasei asistențe. 
Vineri, 30 martie 2018
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, spovedește credincioșii.
Sâmbătă, 31 martie 2018 – Sfântul și Dreptul Lazăr
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram și Slujba de pomenire a celor adormiți în filia românească 
Sfântul și Dreptul Lazăr din orașul Linköping, Regatul Suediei. După-amiază, slujește Taina Sfântului 
Maslu în biserica românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ocrotitoarea Orfanilor”, Acoperă-
mântul Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Daniil Sihastrul și Paisie de la Neamț din orașul Jönköping. 
După slujbă, participă la consfătuirea cu preoții din Suedia.

APRILIE
Duminica Floriilor, 1 aprilie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica parohiei românești Sfânta Treime și Sfinții Ioan Botezăto-
rul și Ioan Maximovici din Stockholm. Conferă Crucea Patriarhală preoților slujitori de la această 
parohie, Ioan Ruja și Florin Balan. După-amiază, săvârșește Denia în biserica parohiei românești 
Adormirea Maicii Domnului din Stockholm și conferă Crucea Patriarhală, preotului paroh Gheor-
ghe Borca.
Lunea Mare, 2 aprilie – Miercurea Mare, 4 aprilie 2018
Săvârșește Deniile și călătorește spre Groenlanda. Îmbărbătează puținii români și încurajează 
pentru primirea Luminii Ortodoxiei pe groenlandezii și danezii pe care și i-a apropiat pe durata 
vizitei misionare. 
Joia Mare, 5 aprilie 2018
În Nuuk, capitala Groenlandei, săvârșește prima Dumnezeiască Liturghie (a Sfântului Vasile cel 
Mare unită cu Vecernia). În Kangerlussuaq, săvârșește Slujba Deniei celor 12 Evanghelii a Sfintelor 
Pătimiri.
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Vinerea Mare, 6 aprilie 2018
Dimineață, în Paraclisul Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătătoarea Căii”, Nașterea 
Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie Decapolitul de la Bistrița Vâlcii, Nicodim de la Tismana, 
Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului și Maria Egipteanca din Copenhaga, Regatul Dane-
marcei, spovedește credincioșii și slujește Ceasurile Împărătești. La amiază, spovedește credincioșii 
în tranzitul de la Stockholm. Seara, săvârșește Denia Prohodului Domnului și spovedește credincioșii, 
până după miezul nopții, în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Grabnic Ascultătoarea” și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul din Oslo, 
Regatul Norvegiei. 
Duminica Paștilor, 8 aprilie 2018
Spovedește credincioșii și săvârșește Slujba Învierii și Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfinții 
Arhieroschimonahi Leontie de la Rădăuți, Pahomie de la Gledinul Bistriței și Iacob Putneanul din 
insula Skjervøy, în Regatul Norvegiei, dincolo de Cercul Polar. La orele amiezii săvârșește Vecernia 
Paștilor (a doua Înviere) în Parohia românească Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare și Sfânta Muceniță 
Lucia din Roma din orașul norvegian Tromsø. Împarte copiiilor daruri pascale.
Lunea Luminată, 9 aprilie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătătoarea 
Căii”, Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie Decapolitul de la Bistrița Vâlcii, Nicodim 
de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului și Maria Egipteanca din Copenhaga, 
Regatul Danemarcei. Îl botează pe tânărul Vicențiu-Gabriel. Împarte copiiilor daruri și se întâlnește 
la Agapa pascală cu numeroșii tineri ai Centrului de Tineret Sfântul Voievod Ştefan cel Mare (CTSM) 
din Copenhaga.
Marţea Luminată, 10 aprilie 2018
La Centrul Episcopal din Stockholm, săvârșește Sfânta Liturghie și îl botează pe pruncul Sava-Maca-
rie, cel de-al cincilea copilaș în tânăra familie Bozian din Stockholm. Împarte copiiilor daruri și se 
întâlnește la Agapa pascală cu numeroșii tineri ai Centrului de Tineret Sfântul Voievod Ştefan cel 
Mare (CTSM) din Stockholm.
Joia Luminată, 12 aprilie 2018
Săvârșește Dumnezeiasca Liturghie în Biserica Sfinții Arhangheli din Unirea, Bistrița. La casa parohi-
ală din Șirioara, județul Bistrița-Năsăud, o cercetează pe tânăra preoteasă Ana-Maria Petri, bolna-
vă de cancer. La casa sa părintească din satul său natal Spermezeu, primește mai mulți preoți și 
credincioși din zonă.
Vinerea Luminată, 13 aprilie 2018 – Izvorul Tămăduirii
Împreună cu Preasfințițiții Părinți Episcopi Gurie al Devei și Hunedoarei și Emilian Crișanul, săvâr-
șește Liturghia de hram și rostește cuvântul de învățătură în Mănăstirea Crișan, județul Hunedoara.
Sâmbăta Luminată, 14 aprilie 2018
În Biserica parohială Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfântul Ierarh Andrei Şaguna din din cartierul Petru 
Maior din Reghin, o botează pe prunca Teodora, cel de-al doilea copilaș al diaconului Sorin Sîplăcan și a 
soției sale Dalia-Raluca de la Stockholm. Se întâlnește cu mai mulți preoți și credincioși din zonă.
Duminica Sfântului Apostol Toma, 15 aprilie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica parohială din Oarța de Sus, județul Maramureș, în 
satul natal al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei Andreicuț. După-amiază, vizitează bise-
ricile din Săpânța și Poienile Izei.
Luni, 16 aprilie – marţi, 17 aprilie 2018
Cercetează bolnavii din satul său natal Spermezeu și din împrejurimi.
Miercuri, 18 aprilie 2018
Se închină la altarul Catedralei Arhiepiscopale din Roman. Se întâlnește cu Arhiepiscopul locului, 
Înaltpreafințitul Ioachim.
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Joi, 19 aprilie 2018
În Biserica parohială Sfântul Ierarh Nicolae din Matca, județul Galați, îl prohodește pe credinciosul 
din Oastea Domnului, Grigore Mistrean, decedat la vârsta de 69 ani. Participă la agapă, cerecetează 
familia răposatului și alte familii binecredincioase din localitate.
Vineri, 20 aprilie 2018
Vizitează Mănăstirea Buna Vestire Tisa Silvestri, județul Bacău. Cercetează în localitatea băcăoană 
Marginea Balcani pe credinciosa Olguța Popa, țintuită de peste 50 de ani la patul suferinței.
Sâmbătă, 21 aprilie 2018
În biserica Înălțarea Domnului din Cluj-Napoca, îi cunună pe tinerii Sergiu-Ion și Corina-Angela. Cerce-
tează bolnavii din spitalele clujene și pe cei de la Centrul de îngrijiri paliative Sfântul Ierarh Nectarie. 
Cercetează pe nepoatele Părintelui Dumitru Stăniloae, monahiile nonagenare Filofteia și Rafaela.
Luni, 23 aprilie 2018 – Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în biserica parohiei românești Sfântul Mare Mucenic Gheor-
ghe din Stockholm. Participă la Agapa pascală. Îi conferă preotului paroh Toader Doroftei, Crucea 
Patriarhală.
După-amiază, cercetează la domiciliu pe tinerii părinți Iulian și Adnana-Maria cu prilejul venirii 
pe lume al celui de-al doilea copil și săvârșește moltifele pentru femeia lăuză și punerea numelui 
pruncului Grigorie. 
Marţi, 24 aprilie – miercuri, 25 aprilie 2018
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, spovedește credincioșii și săvârșește Privegherea 
de noapte și Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei hirotonește întru preot pe tânărul diacon Dragoș-
Alexandru Cucuzel pe seama credincioșilor noii Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Mucenic Trifon 
și Sfintele Mucenițe Perpetua și Felicitas din Nykøbing Mors, Regatul Danemarcei. După-amiază, 
cercetează la domiciliu pe tinerii părinți Paul-Turturică și Bianca cu prilejul venirii pe lume al primu-
lui lor copil și săvârșește moltifele pentru femeia lăuză și punerea numelui pruncei Catia. Cercetea-
ză la domiciliu și alte familii din Stockholm.
Joi, 26 aprilie 2018
În Paraclisul Centrului Episcopal îi cunună pe tinerii Mihail și Miriana. Îndrumă mai multe familii 
tinere din comunitate.
Vineri, 27 aprilie 2018
Vizitează Biserica Sfinții Mărturisitori Ardeleni din cimitirul din Mediaș și așezămintele sociale din 
incinta bisericii. Se întâlnește cu preotul paroh Flaviu Fleșer și cu tinerii voluntari din comunitate. 
Cercetează la domiciliu mai multe familii de credincioși în Mediaș.
Sâmbătă, 28 aprilie 2018
Se închină la altarul Catedralei din orașul Mediaș. Împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop Ilarion 
Făgărășanul, săvârșește Sfânta Liturghie în biserica Sfinții Arhangheli din Valea Viilor, în zona defavori-
zată Copșa Mică, județul Sibiu. Împarte celor 100 de copii sărmani bursele sociale oferite lunar cu spri-
jinul binefăcătorilor din Episcopia Europei de Nord. Vizitează la casa parohială pe preotul paroh Petru 
Acatrinei și îi binecuvântează familia, pe maica preoteasă Rafila-Maria și pe cei opt copilași ai lor.
Duminică, 29 aprilie 2018
În sobor de arhierei, târnosește biserica cu hramul Sfântul Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ştefan 
din localitatea năsăudeană Maieru. Spre seară, ajunge în Onești, județul Bacău și binecuvântează 
Nunta tinerilor Vasile și Teodora.

MAI
Marţi, 1 mai – miercuri, 2 mai 2018
În Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascul-
tătoarea” și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul din Oslo, Regatul Norvegiei, prezi-
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dează slujirile euharistice și manifestările pastorale și culturale prilejuite de aniversarea a 10 ani 
de la înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord. Participă la conferința prof. univ. 
Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române și la lucrările Simpozionului internațional cu tema: 
Marea Unire și locul românilor în Europa, organizat la Oslo de Episcopia Europei de Nord, dedi-
cat Cenenarului Marii Uniri din 1918. Cu acest prilej conferă Ordinul aniversar Crucea Nordului, 
preoților profesori Ioan Vicovan (Iași); Mihai Săsăujan (București); Alin Albu (Alba Iulia) precum și 
clericilor din Episcopia Europei de Nord.
Joi, 3 mai 2018
La sediul ICR Stockholm, participă la conferința prof. univ. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei 
Române, cu tema: Cum s-a înfăptuit România între 1859-1918?, organizată de Episcopia Ortodoxă 
Română a Europei de Nord, în colaborare cu Ambasada României și Institutului Cultural Român din 
Stockholm.
Vineri, 4 mai – sâmbătă, 5 mai 2018
La Centrul Mitropolitan din Nurnberg, Germania, participă la slujirile euharistice și la lucrările 
Adunării Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord.
Duminică, 6 mai 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Potirul Nesecat”, Pogorârea Sfântului Duh și Soborul Sfinților Ierarhi Mitropoliți ai Moldovei 
din orașul Göteborg, Regatul Suediei. O botează pe punca Eleonora-Sofia. După slujbă, parti-
cipă în parcul orașului la acțiunea caritabilă „Marșul bicicletelor” unde pedalează împreună cu 
tinerii pentru organizarea unei colecte pentru copiii săraci din zona defavorizată Copșa Mică 
din România. 
Luni, 7 mai – marţi, 8 mai 2018
În Stockholm și în împrejurimi, cercetează mai multe familii la domiciliu.
Miercuri, 9 mai 2018 – Aducerea Moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae de la Mira la Bari, Sfântul 
Proroc Isaia și Sfântul Mucenic Hristofor
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Cercetează pe bătrânul 
Mitropolit grec emerit Pavlos Menevisoglou și pe alți bolnavi și bătrâni din Stockholm. 
Joi, 10 mai 2018
În biserica parohiei românești din Uppsala, săvârșește Taina Sfântului Botez pentru prunca Maria. 
Cercetează la domiciliu mai multe familii de români și scandinavi din Stockholm și Uppsala.
Duminică, 13 mai 2018 
La Gura Humorului, slujește Sfânta Liturghie și târnosește, împreună cu Înalpreasfințitul Părinte 
Arhiepiscop Pimen, biserica Sfântul Mare Mucenic Mina din cadrul Așezământului pentru copii 
sărmani, păstorită de fostul său coleg de la Seminarul sucevean, preotul Bogdan Cojoleancă.
Joi, 17 mai 2018 – Înălţarea Domnului 
Spovedește obștea și credincioșii și săvârșește Sfânta Liturghie în Mănăstirea Cinstirea Icoanei 
Maicii Domnului „Împărăteasa Milostivă pe Tron” și Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob 
de la Neamț din Ikast, Regatul Danemarcei.
Vineri, 18 mai 2018
Săvârșește în capela cimitirului din Copenhaga, Slujba Înmormântării puncei Hristina. 
Sâmbătă, 19 mai 2018
Spovedește și săvârșește Sfânta Liturghie cu Parastasul în Paraclisul Episcopal Cinstirea Icoanei 
Maicii Domnului „Arătătoarea Căii”, Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie Decapolitul 
de la Bistrița Vâlcii, Nicodim de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului și Maria 
Egipteanca din Copenhaga, Regatul Danemarcei. După-amiază, participă la acțiunea „Picnic în fami-
lie”, organizată de de membrii Centrului pentru tineret Sfântul Voievod Ştefan cel Mare (CTSM, 
filiala Copenhaga). 
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Duminică, 20 mai 2018 
Spovedește și săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea 
Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norve-
gianul din Oslo, Regatul Norvegiei. După-amiază, participă la picnicul „Ieșirea în natură” organizat 
de de membrii Centrului pentru tineret Sfântul Voievod Ştefan cel Mare (CTSM, filiala Oslo).
Luni, 21 mai 2018 – Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena
Spovedește și săvârșește Privegherea de noapte și Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal 
din Stockholm.
Sâmbătă, 26 mai 2018
Săvârșește prima Sfântă Liturghie în limba română și Parastasul, în capitala Longyearbyen din Arhi-
pelagul Svalbard.
Duminică, 27 mai 2018 - Pogorârea Sfântului Duh
Spovedește și săvârșește Sfânta Liturghie și Vecernia plecării genunchilor în Parohia românească 
Sfintele Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș, Tatiana de la Craiova și Suniva din Bergen și Selje 
din orașul Bergen, Regatul Norvegiei.
Luni, 28 mai 2018 – Sfânta Treime
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfinții Cuvioși Macarie cel Mare și Macarie 
Alexandrinul din fiordul norvegian Haugesund. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 30 mai 2018
Participă, la Stockholm, la acțiunea „Picnic în familie” organizată de de membrii Centrului pentru 
tineret Sfântul Voievod Ştefan cel Mare (CTSM, filiala Stockholm).
Joi, 31 mai 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie și îl botează pe pruncul Grigorie în Paraclisul Centrului Episcopal din 
Stockholm.

IUNIE
Sâmbătă, 2 iunie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul 
Nesecat”, Pogorârea Sfântului Duh și Soborul Sfinților Ierarhi Mitropoliți ai Moldovei din orașul 
Göteborg, Regatul Suediei. Le botează pe pruncele Anastasia-Elena și Maria-Karina. Spovedește și 
îndrumă credincioșii
Duminică, 3 iunie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfinții Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la 
Niculițel și Sfintele Mironosițe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr din orașul Aalesund, Regatul 
Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 10 iunie 2018
În sobor de arhierei, săvârșește Sfânta Liturghie și târnosește biserica Sfântul Apostol Andrei din Oradea.
Sâmbătă, 16 iunie 2018
Spovedește și săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din 
Stockholm.
Duminică, 17 iunie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Soborul Sfinților Arhangheli și Soborul Sfinților 
Mitropoliți ai Transilvaniei din orașul Borås, Regatul Suediei. După Liturghie, spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Joi, 21 iunie 2018
Săvârșește o slujbă de mulțumire în biserica Sfinții Arhangheli din Valea Viilor în zona defavorizată 
Copșa Mică, județul Sibiu. Împarte celor 100 de copii sărmani, 100 de biciclete, achiziționate cu 
sprijinul binefăcătorilor din Episcopia Europei de Nord. 



213CandelaNordului

Duminică, 24 iunie 2018 – Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Aducerea moaștelor 
Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
În Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou din Suceava slujește Sfânta Liturghie de hram în sobor de arhie-
rei și participă la procesiunea din cetatea Sucevei cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou.
Vineri, 29 iunie 2018 – Sfinţii Apostoli Petru și Pavel
În sobor de arhierei, săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Catedrala Episcopală din Huși.

IULIE
Duminică, 1 iulie 2018
În biserica Mănăstirii Mălinești, județul Vaslui, săvârșește Sfânta Liturghie și o botează pe prunca 
Filofteia-Ioana, cel de-al patrulea copilaș al tinerilor vasluieni Florin și Ioana Lache din Stockholm.
Luni, 2 iulie 2018 – Sfântul Voievod Ștefan cel Mare
În sobor de arhierei, săvârșește Sfânta Liturghie la Mănăstirea Putna, județul Suceava.
Marţi, 4 iulie – sâmbătă, 7 iulie 2018
Efectuează o vizită pastoral-misionară în Groenlanda. Îi vizitează pe românii stabiliți în această 
insulă.
Duminică, 8 iulie 2018
Spovedește și săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Arătătoarea Căii”, Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie Decapolitul de la Bistrița 
Vâlcii, Nicodim de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului și Maria Egipteanca 
din Copenhaga, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 14 iulie 2018
Spovedește și săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din 
Stockholm.
Duminică, 15 iulie 2018
Spovedește și săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica parohială 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 Ţării Românești din orașul Uppsala, Regatul Suediei. 
Vineri, 20 iulie 2018 – Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram la Mănăstirea Nușeni, județul Bistrița-Năsăud.
Sâmbătă, 21 iulie 2018
Săvârșește Taina Cununiei pentru tinerii consăteni, Matei-Ioan și Estera, în biserica din satul său 
natal Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud.
Duminică, 22 iulie 2018 – Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena
Împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei al Clujului, săvârșește Sfânta Liturghie de 
hram la Mănăstirea Oarța de Sus, județul Maramureș.
Luni, 23 iulie 2018 – Aducerea moaștelor Sfântului Sfinţitului Mucenic Foca, Episcopul Sinopei 
Săvârșește Sfânta Liturghie și Taina Cununiei pentru tinerii consăteni, Ioan și Maria-Aineta, în 
biserica din satul său natal Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud. Cercetează bolnavii din sat și din 
împrejurimi.
Marţi, 24 iulie 2018 – Sfânta Mare Muceniţă Hristina
Săvârșește Sfânta Liturghie în biserica din satul său natal și Slujba Înmormântării consăteanului 
Dumitru Miculaiciuc (83 ani). Cercetează bolnavii din sat și din împrejurimi.
Miercuri, 25 iulie 2018 – Adormirea Sfintei și Dreptei Ana, mama Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu
Săvârșește Sfânta Liturghie în biserica din satul său natal Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud. 
Cercetează bolnavii din sat și din împrejurimi.
Vineri, 27 iulie 2018 – Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon
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Săvârșește Sfânta Liturghie în biserica din satul său natal Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud. 
Sâmbătă, 28 iulie 2018
Săvârșește, împreună cu Înalpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim, Sfânta Liturghie și Parastasul 
în Catedrala Nașterea Maicii Domnului din Gura Humorului. Se întâlnește cu tinerii participanți în 
tabăra de vară organizată de Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord în zona Bucovinei.
Duminică, 29 iulie 2018
Împreună cu Înalpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim, participă la procesiunea de hram din 
Spermezeu, cu prilejul cinstirii Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Țibleș, apoi săvârșesc 
Sfânta Liturghie la altarul de vară al bisericii parohiale. Conduce oaspeții la Casa Tradițională, dona-
tă și conservată de către Preasfințitul Macarie în vatra satului său natal.
Luni, 30 iulie – marţi, 13 august 2018
Se află în pelerinaj pe Sfântul Munte Athos. Slujește zilnic Dumnezeiasca Liturghie în Mănăstirile 
Vatoped și Simonos Petras, precum și în Chiliile românești de pe teritoriul Vatopedului și la Schitu-
rile românești Lacu și Prodromul.

AUGUST
Joi, 2 august 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Simonos Petras, la prăznuirea Sfintei Mironosițe 
Maria Magdalena.
Duminică, 5 august 2018 – Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ
Săvârșește Sfânta Liturghie în Mănăstirea Vatoped.
Luni, 6 august 2018 – Schimbarea la Faţă
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon al Mănăstirii Vatoped.
Marţi, 7 august 2018 – Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla
Săvârșește Sfânta Liturghie în Schitul Prodromu.
Miercuri, 8 august 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Chilia Intrarea în Biserică a Maicii Domnului din Schitul Lacu.
 Joi, 9 august 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Chilia Acoperământul Maici Domnului din Schitul Lacu.
 Vineri, 10 august 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Chilia românească Sfântul Ipatie.
 Sâmbătă, 11 august 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon al Mănăstirii Vatoped.
Miercuri, 15 august 2018 – Adormirea Maicii Domnului 
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram la Mănăstirea Zosin, județul Botoșani.
Joi, 16 august 2018 – Sfinţii Voievozi Martiri Brâncoveni
Săvârșește Sfânta Liturghie la hramul Paraclisului Sfinții Brâncoveni din incinta Mănăstirii Zosin, 
județul Botoșani. 
Vineri, 17 august 2018 – Sfântul Gheorghe Pelerinul de la Văratec
La Mănăstirea Văratec participă în ajun la Slujba Privegherii, iar a doua zi slujește în sobor de arhi-
erei Sfânta Liturghie de hram.
Sâmbătă, 18 august 2018
În biserica din localitatea turdeană Mihai Viteazu, îi cunună pe tinerii Atanasie (din satul năsăudean 
Dobric, de pe Valea Țibleșului) și Oana (localnică)
Duminică, 19 august 2018
În sobor de arhierei, săvârșește Sfânta Liturghie și târnosește biserica Mănăstirii Mihai Vodă din Turda.
Vineri, 24 august 2018
La Centrul Episcopal din Stockholm, spovedește credincioșii și susține catehezele pentru Botez.
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Sâmbătă, 25 august 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Cu acest 
prilej îl botează pe pruncul Petru-Andrei, cel de-al patrulea copilaș în tânăra familie Pătulescu din 
Stockholm.
Duminică, 26 august 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ocrotitoarea 
orfanilor”, Acoperământul Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Daniil Sihastrul și Paisie de la Neamț din 
orașul suedez Jönköping. O botează pe prunca Maria-Estelle. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 27 august 2018
Cercetează bătrânii și bolnavii din Stockholm și împrejurimi.
Marţi, 28 august 2018
Seara, săvârșește Taina Sfântului Maslu în Biserica parohială românească Nașterea Sfântului Proroc 
Ioan Botezătorul și Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava din orașul Herning-Ikast, Rega-
tul Danemarcei. Sfințește icoana de mari dimensiuni a Maicii Domnului „Sporirea Minții”, pe care o 
așează în sfântul lăcaș. Spovedește și călăuzește obștea Mănăstirii Ikast și credincioșii.
Miercuri, 29 august 2018 – Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul
Săvârșește Sfânta Liturghie în Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împărăteasa Milostivă 
pe Tron” și Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț din Ikast, Regatul Danemarcei.
Joi, 30 august- vineri, 31 august 2018
Cercetează bătrânii și bolnavii din Stockholm și împrejurimi.

SEPTEMBRIE
Sâmbătă, 1 septembrie 2018h
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Potirul Nesecat”, Pogorârea Sfântului Duh și Soborul Sfinților Ierarhi Mitropoliți ai 
Moldovei din orașul Göteborg, Regatul Suediei. Îi botează pe tânărul suedez John-Alexander și pe 
pruncul român Matei-Alexandru. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 2 septembrie 2018
Împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei al Clujului, săvârșește Sfânta Liturghie și 
târnosește Biserica Sfinții Arhangheli din Unirea, județul Bistrița-Năsăud.
Sâmbătă, 8 septembrie 2018 – Nașterea Maicii Domnului
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram și Parastasul în Paraclisul Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Arătătoarea Căii”, Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie Decapolitul de 
la Bistrița Vâlcii, Nicodim de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului și Maria 
Egipteanca din Copenhaga, Regatul Danemarcei. Îi botează pe gemenii Ioachim și Ana. Spovedește 
și îndrumă credincioșii.
Duminică, 9 septembrie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Grabnic Ascultătoarea” și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul din Oslo, 
Regatul Norvegiei. O botează pe prunca Ana, al doilea copilaș în familia preotului paroh Alexandru-
Călin și Mădălina-Mona Ardelean. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 15 septembrie 2018
În Biserica parohiei localitatea Botuș, județul Suceava, săvârșește Taina Cununiei pentru tinerii Grigo-
rie Chira (consăteanul său, absolvent de Teologie) și Alexandra (localnică). Vizitează așezămintele 
monahale din zonă.
Duminică, 16 septembrie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie și târnosește, împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop-Vicar Damas-
chin Dorneanul, Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Capu Câmpului, județul Suceava, păstorită de 
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fostul său coleg de la Seminarul sucevean, preotul Ciprian-Constantin Atudosiei Curcă.
Sâmbătă, 22 septembrie 2018
Participă, la Copenhaga, Regatul Danemarcei, la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Europa de Nord. 
După-amiază, săvârșește Slujba Vecerniei în Paraclisul Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Arătătoarea Căii”, Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie Decapolitul de la Bistrița 
Vâlcii, Nicodim de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului și Maria Egipteanca 
din Copenhaga, Regatul Danemarcei. După Slujba Vecerniei, participă la conferința susținută de 
intelectualii Vasile Bănescu, Răzvan Bucuroiu și Teodor Baconschi.
Duminică, 23 septembrie 2018
Spovedește și săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal din capitala daneză. După 
slujbă, sfințește Drapelul Național al României (de mari dimensiuni).
Miercuri, 26 septembrie 2018 – Sfântul Voievod Neagoe Basarab
Spovedește și săvârșește Slujba Privegherii de noapte și Sfânta Liturghie de hram în Paraclisul 
Centrului Episcopal din Stockholm.

OCTOMBRIE 
Sâmbătă, 6 octombrie 2018
Spovedește și săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din 
Stockholm. Primește la Centrul Episcopal un grup de pelerini veniți din județul Arad. După-amiază, 
împreună cu credincioșii din capitala Suediei, merge la sediul Ambasadei României la Stockholm și 
își exercită dreptul la vot pentru definirea căsătoriei în Constituția României.
Duminică, 7 octombrie 2018 
Săvârșește Sfânta Liturghie în biserica românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ocrotitoarea 
Orfanilor”, Acoperământul Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Daniil Sihastrul și Paisie de la Neamț 
din orașul Jönköping, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 8 octombrie 2020
Cercetează câteva familii din Stockholm.
Marţi, 9 octombrie 2018
Participă la o întâlnire cu grupul pensionarilor din Stockholm.
Miercuri, 10 octombrie – joi, 11 octombrie 2018
Cercetează bolnavii și bătrânii din Stockholm și împrejurimi.
Duminică, 14 octombrie 2018 – Sfânta Cuvioasă Parascheva
Împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, târnosește biserica Mănăstirii cu hramul 
Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Râșca Transilvană.
Vineri, 19 octombrie 2018
Spovedește și săvârșește Slujba Privegherii de noapte și Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului 
Episcopal din Stockholm.
Sâmbătă, 20 octombrie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Parohia românească Sfântul Ierarh Nifon al 
Constanțianei și Sfinții Cuvioși Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul din Kolding-Vejle, Rega-
tul Danemarcei. Îl botează pe pruncul Ervin Mathias. După-amiază, săvârșește Taina Sfântului 
Maslu și spovedește credincioșii în Parohia românească Sfânta Mare Muceniță Irina și Sfântul 
Cuvios Mucenic Efrem cel Nou din orașul Esbjerg. Cu acest prilej sfințește icoana de mari dimensi-
uni a Maicii Domnului – „Vindecătoarea”, pe care o așază în sfântul lăcaș. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Duminică, 21 octombrie 2018– Sfinţii Martiri și Mărturisitori din Transilvania
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Izvorul Tămăduirii și Sfintele Cuvioase Parasche-
va de la Iași, Teodora de la Sihla și Ana Vikinga de Novgorod din orașul Aarhus, Regatul Danemarcei. 
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Participă la conferința Legea românească, credința creștină și unitatea de neam susținută de părin-
tele profesor Gheorghe Holbea de la Facultatea de Teologie din București. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Luni, 22 octombrie 2018
Săvârșește Slujba Privegherii în Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împărăteasa Milos-
tivă pe Tron” și Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț din Ikast, Regatul Dane-
marcei. Spovedește și îndrumă obștea și credincioșii.
Marţi, 23 octombrie 2018 – Sfântul Cuvios Macarie Romanul și Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Împărăteasa Milostivă pe Tron” din Mănăstirea Ikast
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împărătea-
sa Milostivă pe Tron” și Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț din Ikast. Îl 
hirotonește întru diacon pe tânărul Marian Cibotaru.
Vineri, 26 octombrie 2018 – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
În sobor de arhierei, săvârșește Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București. Participă la 
lucrările solemne ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Sâmbătă, 27 octombrie 2018 – Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrtotitorul Bucureștilor
Săvârșește, în sobor de arhierei, sub protia Patriarhului Daniel al României, Sfânta Liturghie la Cate-
drala Patriarhală din București. 
Duminică, 28 octombrie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Constanța și îi cunună pe tinerii George 
și Adnana Constantin de la Copenhaga.

NOIEMBRIE 
Joi, 1 noiembrie 2018
La sediul ICR Stockholm, participă la conferința cu tema: România 100. Lecțiile trecutului recent, 
organizată de Episcopia Europei de Nord și susținută de teologul Radu Preda, președintele executiv 
al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER).
Vineri, 2 noiembrie - sâmbătă, 3 noiembrie 2018
Cercetează mai multe familii din Suedia. 
Duminică, 4 noiembrie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Soborul Sfinților Arhangheli și Soborul Sfinților 
Ierarhi Mitropoliți ai Transilvaniei din orașul Borås, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Joi, 8 noiembrie 2018 – Soborul Sfinţilor Arhangheli
Spovedește și săvârșește Slujba Privegherii de noapte și Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului 
Episcopal din Stockholm.
Vineri, 9 noiembrie 2020 – Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina
Spovedește și săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Cercetea-
ză în Stockholm câțiva bolnavi la domiciliu și spital.
Sâmbătă, 10 noiembrie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Oranta (Rugătoarea) a Semnului”, Sfântul Mare Mucenic Mina și Sfântul Cuvios Macarie Romanul 
din orașul Kristiansand, Regatul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 11 noiembrie 2018 – Sfântul Mare Mucenic Mina
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătătoarea 
Căii”, Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie Decapolitul de la Bistrița Vâlcii, Nicodim 
de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului și Maria Egipteanca din Copenhaga, 
Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
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După-amiază participă la recitalul de muzică tradițională susținut de Sofia Vicoveanca, în capitala 
daneză. 
Luni, 12 noiembrie 2018 – Sfinţii Martiri și Mărturisitori Năsăudeni
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica românească de lemn Sfinții Martiri și Mărturisitori 
Năsăudeni din Sölvesborg, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 18 noiembrie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Grabnic Ascultătoarea” și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul din Oslo, 
Regatul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 21 noiembrie 2018 – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
Săvârșește 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 
orașul Aalborg, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 25 noiembrie 2018
Săvârșește Slujba Târnosirii și Sfânta Liturghie a Catedralei Naționale din București, în sobor de 
arhierei, sub protia Patriarhilor Bartolomeu al Constantinopolului și Daniel al României.
Luni, 26 noiembrie 2018
În biserica din localitatea Caraclău, județul Bacău, săvârșește Slujba Înmormântării credinciosului 
Gheorghe Hortolomei-Lupu (românul ucis de cei doi adolscenți în Huskvarna, Regatul Suediei).
Vineri, 30 noiembrie 2018 – Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna
Slujește Sfânta Liturghie de hram, în sobor de arhierei, sub protia Patriarhilor Teofil al III-lea al 
Ierusalimului și Daniel al României, în Catedrala Națională din București.

DECEMBRIE 
Sâmbătă, 1 decembrie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie, în sobor de arhierei, în Catedrala Reîntregirii din Alba-Iulia. Participă la 
serbările dedicate Centenarului Marii Uniri în Alba-Iulia.
Duminică, 2 decembrie 2018 – Sâmbătă, 15 decembrie 2018
Se află în pelerinaj pe Sfântul Munte Athos. Slujește zilnic Sfânta Liturghie și participă la slujbele 
bisericești în mai multe chinovii athonite.
Luni, 3 decembrie 2018
Săvârșește Slujba Privegherii și Sfânta Liturghie în Biserica kiriakon a Schitului Lacu.
Marţi, 4 decembrie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Chilia Buna Vestire din Schitul Lacu.
Vizitează Chiliile Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Artemie din Schitul Lacu.
Miercuri, 5 decembrie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Schitul Prodromu.
Vizitează Chilia Intrarea în Biserică a Maicii Domnului din Schitul Lacu.
Joi, 6 decembrie 2018 – Sfântul Ierarh Nicolae
Săvârșește Sfânta Liturghie în Schitul Prodromu.
Vizitează Mănăstirile Caracalu, Filoteu și Iviron.
Vineri, 7 decembrie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Schitul Prodromu.
Vizitează Schitul Sfânta Ana, Nea Skiti și Chilia părintelui Iosif Isihastul unde săvârșește Slujba 
Vecerniei.
Sâmbătă, 8 decembrie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Schitul Prodromu. Se întâlnește cu părintele Iulian 
Prodromitul. Participă la Slujba Pavecerniței la Mănăstirea Marea Lavră.
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Duminică, 9 decembrie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Mănăstirea Pantocrator.
Luni, 10 decembrie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Mănăstirea Sfântul Pavel.
Vizitează Schiturile românești din Kapsala și Kareia.
Marţi, 11 decembrie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Schitul Sfânta Ana.
Miercuri, 12 decembrie 2018
Săvârșește Slujba Privegherii și Sfânta Liturghie în Biserica kiriakon a Mănăstirii Vatoped.
Se închină la mormântul Sfântului Gherasim din Kefalonia.
Joi, 13 decembrie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Chilia Colciu.
Vineri, 14 decembrie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Mănăstirea Grigoriu.
Sâmbătă, 15 decembrie 2018
Vizitează Catedrala Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir din Tesalonic. Se închină la 
moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir și ale celorlalți Sfinți Tesaloniceni.
Duminică, 16 decembrie 2018
Spovedește și săvârșește Sfânta Liturghie și Taina Sfântului Maslu în Paraclisul Centrului Episcopal 
din Stockholm. O botează pe prunca Ana-Laura, cea de a treia fetiță a medicului român Iulian Oprea 
și a soției sale Alina din Stockholm.
Marţi, 18 decembrie 2018 – Joi, 20 decembrie 2018
Efectuează o vizită pastorală la românii din Insulele Feroe. 
Sâmbătă, 22 decembrie 2018
Săvârșește Dumnezeiasca Liturghie în Parohia românească Sfinții Mucenici Procopie cu Mama 
Muceniță Teodosia și Sfinții Mucenici Epictet și Astion din orașul Molde, Regatul Norvegiei. 
Spovedește și îndrumă credincioșii. Îi cercetează cu Icoana Nașterii Domnului pe credincioșii români 
din Molde, Aalesund și din împrejurimi.
Duminică, 23 decembrie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfinții Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip 
de la Niculițel și Sfintele Mironosițe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr din orașul Aalesund. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 24 decembrie 2018 – Ajunul Crăciunului 
Cercetează în Penitenciarul din Oslo, pe românii privați de libertate. Seara, însoțit de un grup de 
tineri colindători, îi cercetează pe românii din Oslo și împrejurimi, aducând vestea Nașterii Domnu-
lui prin cinstirea Icoanei prăznuirii și intonarea frumoaselor colinde românești.
Marţi, 25 decembrie 2018 – Nașterea Domnului
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Grabnic Ascultătoarea” și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul din Oslo, 
Regatul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 26 decembrie 2018 – Soborul Maicii Domnului
Săvârșește Sfânta Liturghie în în Paraclisul Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătătoa-
rea Căii”, Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Grigorie Decapolitul de la Bistrița Vâlcii, Nico-
dim de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului și Maria Egipteanca din Copenha-
ga, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Joi, 27 decembrie 2018 – Sfântul Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan 
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfântul Ierarh Nifon al Constanțianei și Sfinții 
Cuvioși Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul din Kolding-Vejle, Regatul Danemarcei. Îi botează 
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pe Matei-Marcu, cel de-al doilea copilaș în familia preotului Marius-Marcel și a preotesei Elena-
Raluca Coisin precum și pe fetița Natasha-Andreea. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Vineri, 28 decembrie 2019
Spovedește și săvârșește Privegherea de noapte și Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal 
din Stockholm
Duminică, 30 decembrie 2018
Săvârșește Sfânta Liturghie în biserica Sfinții Arhangheli din satul său natal Spermezeu, județul 
Bistrița-Năsăud. O botează pe prunca Daria-Maria. Primește la casa părintească cete de colindători 
din așezările de la poalele Țibleșului și din alte părți.
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