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„Ca un fur noaptea” – așa descriu Sfinții Apostoli 
Petru (II Petru 3, 10), Pavel (I Tesaloniceni 5, 2) și Ioan 
(Apocalipsa 16, 15) apropierea vremurilor eshatologice. 
Ca un hoț pe nesimțite și pe neașteptate a venit 
peste întreaga lume și criza pandemică. Cine, acum 
câțiva ani, și-ar fi închipuit că orașe întregi, țări, 
continente își vor închide granițele, vor decreta 
carantinări generale, limitări și condiționări (care în 
alte contexte ar fi fost de neînchipuit și imposibil de 
pus în practică) ale drepturilor de bază ale omului? 
Toate acestea sub auspiciul conformării la măsuri 
non-farmaceutice și farmaceutice de protecție a 
sănătății? Cine, acum doi ani, și-ar fi închipuit că 
cele mai pregnante realități ale vieții omului anului 
2021 vor fi masca și vaccinul? Cine s-ar fi gândit că 
bisericile creștine vor fi închise, iar unele cu totul 
lipsite de Liturghie, inclusiv la marile praznice ale 
Crăciunului și Paștelui? 

“Like a thief in the night” – this is how Apostles 
Peter (II Peter 3:10), Paul (I Thessalonians 5:2) and 
John (Revelation 16:15) describe the upcoming 
eschatological times. 
Like a thief – unseen, unexpected, was the pandemic crisis 
as well. Who would have thought, a few years ago, that 
entire cities, countries, continents will shut down, close 
borders, enforce general quarantine, set restrictions or 
conditions (inconceivable and impossible to implement 
under different circumstances) limiting basic human 
rights? All this, citing the need to comply with non-
pharmaceutical and pharmaceutical measures for health 
protection? Who, two years ago, could have imagined 
that the mask and vaccine would become the staples, the 
dominant realities of daily life in 2021? Who would have 
expected Christian churches to be closed down, some of 
them completely deprived of liturgical services, even on 
the great feasts of Christmas and Easter? 

Nevoia de priveghere
The Need for Watchfulness

  

† Macarie

Bishop of  Northern Europe

† Macarie 
Episcopul Europei de Nord
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Într-adevăr, iubite frate și iubită soră, criza pandemică ne-a 
luat pe nepregătite, „ca un fur noaptea”. În astfel de timpuri 
de criză ies la iveală, pe de o parte, diviziunile, vulne-
rabilitățile, atitudinile pripite și convingerile greșite, 
iar pe de alta, autenticitatea și calitatea dedicării noastre 
Atotmilostivului Dumnezeu. A fost o vreme a cernerii. Am 
văzut căderi, dar am văzut și pilde de mărturisire, de curaj și 
de omenie. Am văzut stridențe la limita ereziei, dar și drepte 
cumpăniri și bune și adevărate mărturii întru Domnul. 
Care este, însă, principala lecție a acestor doi ani? Că,  
într-adevăr, noi, creștinii, avem nevoie de o stare de trezvie, 
de veghe duhovnicească. Avem nevoie să intrăm într-un 
duh de priveghere, astfel încât să devenim cu adevărat fii ai 
luminii, pe care lucrările întunericului nici să ne surprindă, 
nici să ne cuprindă. Avem nevoie să ne întemeiem viața 
în Hristos și să ne smulgem din starea de pan-lâncezeală 
duhovnicească și răcire a inimii ce ne carcaterizează 
pe cei mai mulți, să ne dezlipim de atașamentele 
care ne țin, pe neobservate, legați de această lume. 
Cel mai mare motiv de nădejde pentru un creștin, chiar și 
așa, cu aripile sufletului frânte, cum suntem majoritatea 
în aceste vremuri, se află în Crezul pe care-l mărturisim 
la fiecare Liturghie: „și iarăși va să vină cu slavă, ca să 
judece viii și morții, a cărui Împărăție nu va avea sfârșit”. 
Să nu uităm că pe Acesta, pe Hristos-Domnul, se cuvine 
să Îl așteptăm, întru priveghere, pocăință și rugăciune.

Indeed, beloved brother, beloved sister, the pandemic 
crisis caught us anawares “like a thief in the night”. Such 
times reveal on the one hand the divisions, dissent, 
vulnerabilities, wrong attitudes and beliefs, and on 
the other hand show how genuine and deep is our 
commitment to the Almerciful God. This period put us 
to the test. We have seen some falling, others becoming 
epitomes of courage, humanity, faith. We have seen 
some taking attitudes that verged on heresy, others 
proving themselves able to discern and bear Christian 
witness in the Lord. 
Which is the main lesson we could derive from these last 
two years? That we, Christians, do need to be watchful 
and vigilant spiritually. We need a spirit of watchfulness 
so that we truly become children of the light, and the 
darkness cannot surprise or overwhelm us. We need to 
anchor our lives in Christ, to awaken from the spiritual 
idleness and indifference seizing the most, to sever 
attachments that keep us bound to this world. 
Christians’ greatest reason to be hopeful, even while 
their souls’ wings are broken as so often happens today, 
lies in the Creed we profess during every Liturgy: “and 
He shall come again in glory, to judge the living and the 
dead, and His Kingdom shall have no end”. Let us never 
forget that it is Christ – the Lord that we must expect in 
a spirit of watchfulness, repentance and prayerfulness. 



Icoana Sfinților Ocrotitori ai Episcopiei Europei de Nord de pe catapeteasma bisericii parohiale din Haugesund, Regatul Norvegiei, iconar: Mihai Coman  | 
The icon of the Protector Saints of the Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe in the iconostasis of the Romanian Orthodox Parish church in 
Haugesund, Kingdom of Norway, iconographer: Mihai Coman
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Cinstiţi slujitori ai Sfintelor Altare,
Iubiţi fraţi şi surori împreună-rugători,
Sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea bucu-
riei prin excelență, fiindcă Însuși Hristos, Bucuria 
cea mai presus de toată bucuria, îmbucură inimile 
noastre prin Întruparea Sa. Citind relatările evan-
ghelice, observăm cum, în lumea vechiului Israel, 
aflat iar în robie, apăsat de nedreptăți și de trăda-
rea mai-marilor săi, se înfiripă o întreagă lucrare 
a binelui prin semne, minuni, revelații și oameni 
providențiali. Un freamăt cuprinde cerul și se revar-

Honorable servants of the Holy Altars,
Beloved brothers and sisters in Christ,
The feast of Christmas is essentially a feast of joy, 
since Christ Himself, the Joy above all joy, makes 
our hearts exultant through His Incarnation. As we 
read the Gospel accounts, we see how, in the old 
world of Israel, which was again subjugated, suffer-
ing injustice and betrayed by its leaders, goodness 
begins to take root through signs, miracles, revela-
tions, and providential people. The heavens are 
filled with eager anticipation which spills over the 

Pastorală la Nașterea Domnului  
în anul 2019: „Pruncul și Răstignitul  
într-o lume a învârtoșării și a învrăjbirii”  
Pastoral Letter for the Nativity of our Lord 2019: 
“The Child and the Crucified in a World of Strife  
and Callousness”

† Macarie 
Din mila şi purtarea de grijă a Celui Preaînalt, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, iubiţilor 
fraţi preoţi şi diaconi, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi alesului popor al lui Dumnezeu, har, pace, linişte şi bucurie 
de la Hristos Cel născut în ieslea Betleemului şi în ieslea inimilor noastre, iar din parte-mi părintească şi frăţească 
îmbrăţişare! | 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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să și pe pământ: Vine Mesia printre noi, pentru a ne 
scoate din robie şi a ne deschide porţile Raiului! Iată 
că făgăduința profetică, așteptările și nădejdile de 
izbăvire se realizează, se împlinesc smerit, depar-
te de trufia palatelor și de agitația marilor orașe,  
într-o peșteră de la marginea cetății, cu parti-
ciparea îngerilor, a păstorilor și a celor trei magi 
călăuziți de stea.
Iar toate acestea se întâmplă prin Maica Domnu-
lui, cea din care Se naște Însuși Fiul lui Dumne-
zeu, Care devine Fiul Fecioarei. Ea este cea care 
a trăit bucuria nespusă a duhului care primește 
făgăduința Domnului: „S-a bucurat duhul meu 
de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre 
smerenia roabei Sale” (Luca 1, 47-48). Sfinții Părinți 
ne spun că Preasfânta Fecioară Maria a înălțat cel 
mai profund suspin după Dumnezeu pe care a 
putut să-l slobozească firea omenească. Semnifi-
cativ este și faptul că, dintre toți cei care au primit 
vestea nașterii Domnului, cei dintâi au fost smeriții 
păstori din preajma Betleemului, cărora îngerul 
le-a spus: „Vă binevestesc vouă bucurie mare, care 
va fi pentru tot poporul, că vi S-a născut azi Mântu-
itor, Care este Hristos Domnul” (Luca 2, 10-11). Și 
deodată, continuă Evanghelistul, alături de îngerul 
care a adus vestea nașterii Domnului, a apărut o 
întreagă „mulţime de oaste cerească” doxologind: 
„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ 
pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 13-14).
Cum a răspuns omenirea la acest îndemn ceresc? 
În ceea ce privește societatea iudaică, știm cum 
au decurs lucrurile. Nu este deloc întâmplător că 
îngerii au binevestit păstorilor, oameni sărmani și 
simpli, obișnuiți cu greul, cu frica lui Dumnezeu, 
deci oameni mai receptivi la îndemnul către pace 
și bunăvoire. Însă, de această dată nu prin îngeri, 
ci prin cei trei magi de la răsărit, au primit vestea 
nașterii Domnului și elitele politice și culturale 
din vechiul Ierusalim, iar reacția lor a fost diame-
tral opusă față de cea a păstorilor: scandalizare, 
neîncredere, paranoia, într-un final pruncucidere. 
Puternicii acestei lumi – dar nu numai ei – suferă 
de complexul regelui Midas, cel care, în mitolo-
gia greacă, transforma orice atingea în aur și care 
și-a pierdut astfel propria fiică, devenită, în urma 
atingerii sale, statuetă de aur. Or, cei care se află 
în sferele înalte ale societății deseori reduc relațiile 
cu semenii lor la un nivel strict utilitar, cinic, în 

earth: The Messiah is coming among us to release 
us from our captivity and to open the gates of 
Heaven! Behold how the prophetic promises, the 
expectation, and hope for salvation is fulfilled in 
humility, far from the vainglory of palaces and the 
hustle of great cities, in a cave on the outskirts of 
the city, and angels, shepherds, and the three wise 
men led by the star take part in it.
And all these happen through the Mother of God, 
from whom the Son of God Himself is born and 
becomes the Son of the Virgin. She is the one who 
experienced the unspeakable joy of the spirit which 
receives the promise of the Lord: “My spirit has 
rejoiced in God, my Saviour, for he has been mindful 
of the humble state of His servant” (Luke 1:47-48). 
The Holy Fathers tell us that the Virgin Mary had 
the deepest yearning for God that human nature 
could experience. It is also significant that, of all 
who received the news of the nativity of God, the 
first were the humble shepherds around Bethle-
hem, to whom the angel said: “Behold, I bring you 
good tidings of great joy, which shall be to all people. 
For unto you is born this day in the city of David a 
Saviour, which is Christ the Lord” (Luke 2:10-11). And 
at that moment, the Evangelist tells us, together 
with the angel who brought the news of the Lord’s 
nativity, a “multitude of the heavenly host” sang 
praises: “Glory to God in the highest, and on earth 
peace, goodwill toward men!” (Luke 2:13-14).
How did mankind answer this heavenly exhortation? 
As far as Judaic society is concerned, we know how 
things turned out. It is not a coincidence that the 
angels first gave the good news to the shepherds, 
poor and simple people, accustomed to the hard-
ship of life, obedient to God, and hence being more 
receptive towards the message of peace and good-
will. However, it was not through angels, but through 
the three wise men coming from the East, that the 
cultural and political elite of the old Jerusalem also 
received the news of the nativity of God. Yet their 
reaction was the precise opposite of the shepherds’: 
distrust, shock, paranoid fear, and finally infanticide. 
The powerful of this world – and not only them – 
suffer from the complex of King Midas, who in Greek 
mythology would transform anything he touched 
into gold and who thus lost his own daughter which, 
after being touched by him, turned into a golden 
statue. The upper echelons of society often reduce 



Crucea Nordului, detaliu din broderia realizată de Carmen Paiu pe dvera catapetesmei Paraclisului Centrului Episcopal din Stockholm, cu pânza țesută de 
gospodinele din satul natal al Episcopului Macarie | The Northern Cross, detail from the embroidery on the altar curtain of the iconostasis of the Diocesan Center 
in Stockholm, with the cloth woven by the housewives from Bishop Macarie's native village, made by Carmen Paiu
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funcție de măsura în care acestea contribuie sau 
dăunează puterii pe care o dețin. Pentru Irod, 
Nașterea lui Mesia Cel mult așteptat nu a însemnat 
nimic altceva decât un posibil competitor al puterii 
sale regale. Nu putea și nu voia să vadă mai mult.
Iată, așadar, preaiubiții mei, condiția în care 
trebuie să ne aflăm pentru a putea participa la 
bucuria cea mare a Nașterii lui Hristos: să dăm 
dovadă de bunăvoire față de semenii noștri. Să 
facem bunătate cu aproapele nostru – din propria 
familie, din comunitate, de departe sau de aproa-
pe, conațional sau străin, prieten sau vrăjmaș. 
În cântecele îndătinate de Crăciun avem consa-
crat acest îndemn în binecunoscutul vers: „Nu 
uita, când eşti voios, române, să fii bun!”. Pare 
un îndemn simplu și pare că nu ni se cere prea 
mult: pace, bunătate şi bunăvoire este tot ceea ce 
se pretinde de la noi pentru întâmpinarea Celui 
Care este Regele Israelului, Împăratul împăraților, 
Însuși Fiul lui Dumnezeu. Puternicii lumii cer să 
fie onorați cu biruri și munci grele, cu eforturi 
care angrenează cohorte întregi de oameni. Însă 
acest Prunc care ni S-a născut cere de la noi să 
fim făcători de pace și să dăm dovadă de bunăta-
te și bunăvoire. Ne cere, cu alte cuvinte, să ieșim 
din egoismul, încrâncenarea și vrăjmășia în care 
ne obișnuiserăm să ne ducem viețile, ne cere să 
ieșim din permanentul război al tuturor împotriva 
tuturor, pe care unii l-au văzut drept însăși esență 
a naturii umane, și să ne facem viața mai frumoa-
să, devenind prilej de bucurie pentru celălalt.
 
Iubiţii mei fraţi şi surori
pentru care S-a întrupat Hristos, 
Dacă aceasta a fost reacția societății contempora-
ne față de Nașterea lui Iisus, cum întâmpinăm noi 
vestea cea bună? Cum dăm dovadă de pace, bună-
tate și bunăvoire între noi? Lumea întreagă, astăzi, 
dă în clocot, fierbe mânată parcă de o legiune de 
duhuri necurate care produc confuzie, tulbura-
re și mânie. Națiuni întregi sunt divizate și mulți 
vorbesc insistent despre un război lăuntric gene-
ralizat, deocamdată fără arme, care alungă însă 
complet orice formă de pace socială și instituie o 
atmosferă sufocantă de vrajbă și ură. Noi, creștinii, 
am devenit țapii ispășitori ai tuturor relelor – reale 
sau închipuite – și din ce în ce mai mult se aud voci 
care cer amuțirea și marginalizarea noastră, spre 

their relations with their fellow men to a cynical and 
strictly utilitarian level, depending on the extent to 
which these men support or undermine their power. 
To Herod, the Nativity of the long-awaited Messiah 
meant nothing else except a potential competitor 
to his royal power. He could not and would not see 
more than that.
This is, my beloved, the state in which we must 
find ourselves in order to be able to partake of the 
great joy of the Nativity of Christ: we need to show 
goodwill to our fellow men. We need to show kind-
ness to our neighbours – the ones within our family, 
within our community, near or far, conational to us 
or not, friends or enemies. In our traditional Christ-
mas carols the following well-known verse has been 
consecrated: “Remember to be kind in times of joy!”  
This appears to be a simple invitation and it seems 
that not much is asked of us: peace, kindness, and 
goodwill is all that is required of us in order to greet 
He Who is the King of Israel, the King of Kings, the 
true Son of God. The powerful of this world demand 
honors, taxes and hard labour in their favour, with 
efforts that involve crowds of people. Yet this Child 
Who was born to us only asks us to be peacemakers 
and to show kindness and goodwill. In other words, 
we are asked to leave behind the selfishness, the 
struggle, and the enmity in which we were accus-
tomed to live, to come out from the eternal war of 
man against man, which some have regarded as the 
very essence of human nature, and to adorn our 
lives and become a beacon of joy to others.

My beloved brothers and sisters
for whom Christ became incarnate,
If this was the reaction of contemporary society to 
the Nativity of Jesus, how do we receive the good 
news? How do we demonstrate peace, kindness, 
and goodwill to each other? The world today is boil-
ing over, seemingly ruled by a legion of unclean spir-
its which produce confusion, tribulation, and anger. 
Entire nations are divided and many insistently talk 
about generalized internal warfare, weaponless 
for the time being, which nevertheless drives out 
any form of social consensus and creates a stifling 
atmosphere of hatred and enmity. We, Christians, 
have currently become the scapegoats of all evils – 
both real and imaginary – and more and more voic-
es make themselves heard asking for our margin-
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a face loc unei așa-zise lumi noi a progresului și 
emancipării. Dar cum ne găsește pe noi, românii, 
acest Crăciun? E o foarte mare durere pentru mine, 
ca păstor duhovnicesc, să fiu martor al unor vremi 
de vrajbă și de ură între frați. Românii, în țară și în 
diaspora, care se luptă cu viața și cu nevoile, ajung 
de multe ori să se disprețuiască și să se urască din 
motive efemere. Asemenea lucruri nu sunt mani-
festări demne de un neam creștin.
Niciodată nu am realizat ceva în istorie mânați 
de ură sau de răzbunare. Marile noastre momen-
te naționale au fost înfăptuite prin jertfa tuturor 
și printr-un sentiment general de solidaritate. 
Iar când s-a întâmplat ca vrajba să pătrundă în 
poporul nostru, aceasta a fost urmată de durerea 
sfâșierilor din trupul țării și de iadul comunist. Nu 
se poate construi nimic prin ură, niciun bine nu 
poate fi dobândit prin cultivarea resentimentului 
și disprețului. Dacă nu putem învăța să fim buni, 
îngăduitori, iertători față de cei de un neam și de 
o credință sau chiar față de cei din familiile noas-
tre, oare cum vom putea să-L întâmpinăm cum se 
cuvine pe Mesia, pe Hristos Mântuitorul? Datori 
suntem cu iubirea față de aproapele nostru, indi-
ferent cum este el și ce opinii are. Datori suntem 
să-i compătimim pe cei mai săraci sau mai bătrâni 
dintre noi, considerându-i prilej de mântuire prin 
fapte bune, de compasiune creștină, iar nu conside-
rându-i poveri sau cauze ale problemelor noastre. 
Oare am uitat cuvintele pricesnei pe care poporul 
o cântă în aceste vremuri ale învârtoșării și învrăj-
birii? „De ce mă urăști tu, frate, tot mereu?/ Tu nu 
știi c-avem același Dumnezeu?/ Eu ți-s frate, tu 
mi-ești frate,/ În noi doi un suflet bate, de român/ 
Iar în cer avem Același Bun Stăpân!”

Dreptmăritori creştini,
Să ne purtăm sarcinile unii altora (Galateni 6, 2). 
Să ne propunem să facem bunătate unii către alții. 
Să arătăm că putem fi o comunitate, un neam, 
având deschidere și înțelegere și dând dovadă de 
solidaritate la bine și, mai ales, la greu. Ne va fi 
foarte greu dacă vom continua să fim risipiți fizic 
și spiritual, neputincioși în a vedea și a prețui un 
bine comun, grabnici în a găsi în aproapele nostru 
țapul ispășitor pentru greutățile din această lume 
în care trăim. Ce înseamnă, însă, a face bunăta-
te? Pentru a ilustra cu pilde acest îndemn, pun la 

alization and silencing, in order to make room for a 
so-called new world of progress and emancipation. 
Yet how does this Christmas find us, in our Roma-
nian community? As a spiritual shepherd, I witness 
with great sorrow such times of hatred and dissent 
amongst brothers. Romanians both at home and 
abroad, struggling with the daily needs of life, often 
come to despise and hate each other for insignifi-
cant reasons. Such attitude is not worthy of a Chris-
tian nation.
Never in our history did we achieve anything when 
driven by a desire for revenge or by hatred. The 
great moments in our national history were forged 
through common sacrifice and through a general 
sense of solidarity. And when dissent occurred in 
our nation, it was followed by the pain of the disin-
tegration of our country and the communist hell. 
Nothing can be built through hatred. No good can be 
achieved by cultivating resentment and contempt. If 
we cannot learn to be kind, tolerant and forgiving 
towards those of the same faith and nationality as 
us, or even towards our own families, how will we 
be able to greet the Messiah, Christ the Savior? It is 
our duty to love our neighbour, no matter who he is 
and what his opinions are. We are indebted to have 
compassion towards those who are older or poorer 
than us, to see them as a way to salvation, as they 
give us the opportunity to do good, and not to see 
them as a burden or as a cause of our problems. 
Have we forgotten the words of the chant which 
the faithful sing during these times of struggle and 
strife? “Why will you always hate me, brother, all the 
time? / Don’t you know that your God is the same 
as mine? / I am your brother forever / And our souls 
are joined together / And God is our good Master  
in heaven!”
 
Fellow Orthodox Christians,
Let us carry each other’s burdens (Galatians 6:2). 
Let us resolve to be kind towards each other. Let 
us demonstrate that we can form a community, a 
nation, being open-minded and understanding and 
showing solidarity both in good times but especially 
in times of hardship. It will be very hard for us if we 
continue to be physically and spiritually shattered, 
unable to see and treasure a common good, and 
eager to find in our neighbour the scapegoat for our 
difficulties in this world. What does being kind even 



Ca în fiecare an, între Crăciun și Anul Nou, am colindat la biserică și la casele din Spermezeu și Sita, împreună cu cetele de colindători, i-am cer-
cetat pe cei bătrâni și însingurați și m-am bucurat să revăd mulțime de familii revenite din diaspora pentru sărbători. Mulțumesc lui Dumnezeu 
că aici încă este un sat viu, în care dragostea de buni și străbuni adună oamenii într-o legătură a păcii și unității. Spermezeu, decembrie 2019 
| As in every year, between Christmas and the New Year, we caroled in the church and in the houses in Spermezeu and Sita, together with the 
gatherings of carolers, we looked upon the old and lonely, and we were glad to see many families back from the diaspora for the holidays. I thank 
God that here the village is alive, where the love of fahters and the forefathers brings people together in a bond of peace and unity. Spermezeu, 
December 2019 
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inimile frățiilor voastre trei istorii minunate despre 
ce înseamnă a face binele.
Prima pildă este din viața Sfântului Onufrie cel 
Mare. Lăsat la mănăstire de mic copil, pe când 
avea doar șapte ani, avea acest obicei de a lua 
pâine de la trapeză și de a merge cu ea la icoa-
na Maicii Domnului cu Pruncul. În nevinovăția sa 
copilărească, privea spre Copilul Iisus din icoană, 
apoi, aducându-I pâine, Îl îndemna astfel: „Și Tu 
eşti mic, poate Ți-o fi şi Ție foame. Iată, primeşte 
partea mea şi mănâncă”. Și Pruncul Hristos întin-
dea mânuța Sa din icoană și primea darul. Însă unul 
dintre monahi a observat într-o zi ce se întâmpla. 
Înfricoșat de această minune, i-a spus starețului, 
care, îmbunătățit fiind, i-a cerut trapezarului să 
nu-i mai dea pâine copilului, ci să-i zică: „Du-te şi 
cere pâine de la Acela din icoană Căruia i-ai dat 
de atâtea ori!”. Și copilul așa a făcut. Cu lacrimi în 
ochi, flămând fiind, i-a cerut Pruncului Iisus pâine: 
„Nu mi s-a mai dat pâine şi îmi este foame. Dă-mi 
Tu de la Tine, că şi eu Ți-am dat de multe ori”. Și, 
spre mirarea tuturor, Copilul Iisus i-a dăruit înda-
tă micuțului Onufrie o pâine mare și frumoasă, pe 
care el ulterior a împărțit-o cu frații.
Și în a doua pildă tot despre un copil aflat la mănăs-
tire este vorba, care era nedumerit din pricina 
faptului că nimeni din obște nu-L lua în seamă pe 
Omul răstignit pe Crucea din mijlocul bisericii, fiind 
lăsat flămând. Copilul nostru a început să ascundă 
mâncare de la trapeză și să-i ducă pe furiș Frate-
lui Răstignit, Care, în fiecare seară, cobora de pe 
Cruce și cina cu micul Său prieten. În cele din urmă, 
monahii și-au dat seama că se petrecea un lucru 
neobișnuit cu băiatul și l-au pândit să vadă ce face 
cu mâncarea luată pe ascuns de la masă. Nu mică 
le-a fost uimirea când l-au văzut că o ducea în bise-
rică, iar mirarea li s-a transformat în stupoare când, 
încercând să se uite înăuntru, totul era scăldat în 
lumină. Când copilul a ieșit afară, a fost iscodit cu 
nerăbdare de călugări, care au aflat, astfel, „Taina 
Fratelui de pe Cruce”, ospătat de copilaș.
A treia pildă este din copilăria Sfântului Teofan 
Mărturisitorul. Odată, pe un frig cumplit, a zărit 
un copil, ca și el, dar sărac și părăsit, care, neavând 
îmbrăcăminte, zgribulea la marginea drumului. 
Și-a scos repede hainele, l-a înfășurat pe copilul 
aproape înghețat și i-a salvat viața. Iar el a ajuns 
gol acasă, spre mirarea părinților săi, cărora, atunci 

mean? I would like to share three wonderful stories 
which illustrate the meaning of this virtue, and I 
hope you will receive them with an open heart.
The first story is from the life of Saint Onuphrius 
the Great. He was abandoned at a monastery as a 
child, when he was only seven years old, and he had 
made a habit out of taking bread from the common 
table and carrying it to the icon of the Mother of 
God with her Infant. In his childish innocence, he 
would look towards the Child in the icon, and then 
offer bread to the little Jesus with the following 
words: “You are also young, maybe You are hungry 
too. Here, take my part and eat.” And Christ the 
Child would stretch out His hand from the icon and 
receive the gift. One of the monks noticed at some 
point what was going on, and filled with fear at 
seeing this miracle, he told the abbot who, being 
a spiritual man, asked the cook not to give bread 
to the child, but to tell him: “Now you go and ask 
for bread from the One in the icon, to whom you 
gave so many times!” And the child did as instruct-
ed – hungry and with tears in his eyes, he asked for 
bread from the Child Jesus saying: “Today I didn’t 
receive any bread and I am hungry. You give me 
some of Yours, as I also gave you so many times.” 
And to everyone’s astonishment, the Child Jesus 
gave Onuphrius a large and beautiful loaf, which he 
later shared with all the brethren.
The second story is also about a child in a monas-
tery, who was wondering why nobody in the monas-
tic community paid attention to the Man who was 
Crucified in the middle of the church and were 
letting him go hungry. Our child started to put aside 
food from the common table and to take it in secret 
to the Crucified Brother, Who would come down 
from the Cross every night and dine with His little 
friend. After a while, the monks realized that some-
thing unusual was happening to the boy, and they 
kept watch to see what he did with the food he was 
putting aside. They were surprised to see that he 
was taking it to church, and then even more amazed 
when they tried to look inside and saw that every-
thing was filled with light. When the child came out, 
they questioned him and thus found out about the 
“Mystery of the Crucified Brother” whom the child 
was feeding.
The third story is from the childhood of Saint 
Theophanes the Confessor. Once, during a very 
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când l-au întrebat unde-i sunt hainele, le-a răspuns: 
„L-am îmbrăcat pe Hristos!”.
 
Preaiubiţii mei, 
Pildele de mai sus arată cât de importantă este 
înaintea lui Hristos inima bună, milostivă. Acești 
copii nevinovați, delicați și sensibili vedeau ceea ce 
adulții din jurul lor pierduseră din vedere: vulne-
rabilitatea Pruncului și suferința Răstignitului. Căci 
Atotputernicul S-a golit pe Sine, chip de rob luând 
(Filipeni 2, 7), devenind, iată, un Prunc, adică o 
ființă complet lipsită de apărare și dependentă de 
dragostea celor din jur și a Preasfintei Maicii Sale. 
Pruncul este o ființă care are nevoie permanentă 
de atenție și grijă, iar Răstignitul recapitulează în 
suferința Sa toate durerile și răstignirile prin care 
au trecut, trec și vor trece oamenii până la sfârșitul 
acestei lumi. Avem, așadar, două realități și două 
arhetipuri totodată, care ne solicită compasiunea 
și ajutorul. Să cultivăm, iubite frate și iubită soră, 
această sfântă sensibilitate la copiii noștri, să îi 
deprindem cu dragostea creștină și cu mila față 
de aproapele în nevoie și să facem din aceasta o 
prioritate mai mare decât oricare alta. Căci multe 
pot învăța copiii noștri și pentru multe ne zbatem, 
crezând noi că le croim un rost în lume, însă una 
singură le trebuiește pentru a vedea pe Domnul și 
pentru a fi văzuți de Domnul: inima bună.
Cum putem să-i învățăm pe copii mai bine dragos-
tea creștină altfel decât făptuind-o noi înșine? 
Suntem chemați cu toții să cultivăm sensibilitatea, 
să dăm dovadă de bunăvoire față de aproapele și de 
solidaritate față de cei care se află în suferințe. Să-i 
purtăm în rugăciunile noastre, să-i căutăm când 
sunt bolnavi și singuri, să le oferim umărul nostru 
când plâng și să ne bucurăm cu ei când se bucură. 
Să facem aceasta față de toți și să începem cu cei 
din jurul nostru, care au nevoie de noi. Iată, știm 
cu toții de necazurile prin care trece familia Came-
liei-Mihaela Smicală, medicul român din Finlanda 
care stă separată de cei doi copii ai săi, Johan-
Mihail și Maria-Alexandra. Tot ceea ce vor este să 
stea împreună și să se întoarcă în țară, însă aceste 
firești năzuințe nu le sunt îngăduite. Să ne rugăm cu 
toată osârdia pentru această familie și pentru toți 
cei care suferă din cauza separării, a singurătății, 
pentru toți care se simt abandonați și care nu se 
pot împărtăși de bucuriile simple, firești, ale vieții.

harsh winter, he saw a child of his age but poor 
and abandoned who was shivering by the side of 
the road, as he had no proper clothes. He quickly 
took his own clothes off and wrapped up the nearly 
frozen child, thus saving his life. He then went back 
home nearly naked to his parents’ great surprise. 
When asked by them about his clothes, he replied: 
“I used them to dress up Christ!”

My beloved,
The stories I have shared with you show us how much 
Christ treasures a kind, merciful heart. These inno-
cent, delicate, and sensitive children saw what the 
adults around them were unable to see: the vulner-
ability of the Child and the suffering of the Crucified. 
For the Almighty God emptied Himself, taking the 
form of a servant (Philippians 2:7), becoming a Child, 
a defenseless being, depending on the love of His 
Holy Mother and of those around him. The Child 
needs constant attention and care, while the Cruci-
fied recapitulates in His suffering all the pains and 
the crucifications which men have gone through and 
will go through until the end of time. Thus we have 
two realities and at the same time two archetypes, 
which demand our compassion and assistance. Let 
us cultivate, beloved brother and beloved sister, this 
holy sensibility in our own children, let us accustom 
them to Christian love and mercy towards our suffer-
ing neighbours, and let us make this a priority above 
any other. Our children can learn many things, and 
we fret over many things, believing that we will help 
them find meaning in this world, but only one thing 
is needed in order to see the Lord and to be seen by 
the Lord: a good heart.
How can we teach our children about Christian love 
unless we practice it ourselves? We are all called to 
cultivate compassion and to show goodwill towards 
our fellow people and solidarity towards those who 
are suffering. Let us keep them in our prayers, let us 
seek them out when they are lonely and ill, let us 
lend them a shoulder to cry on, and let us rejoice 
with them when they are rejoicing. Let us do these 
things for everyone, starting with those who are 
near us and who need us. For example, we all know 
about the difficulties faced by the family of Camelia-
Mihaela Smicală, the Romanian physician in Finland, 
who is now separated from her two children, Johan-
Mihail and Maria-Alexandra. Their only desire is 



17CandelaNordului

to be together and to return home, but they are 
denied this natural desire. Let us fervently pray 
for this family and for all those who are suffering 
because of separation and isolation and for all those 
who feel abandoned and who cannot partake of the 
basic joys of life.
To be kind means to see with the eyes of our hearts 
the Child and the Crucified in our neighbour who 
is facing trouble or need. It means to have a kind, 
sensitive heart, which we should share with those 
who hunger and thirst after love and understanding, 
as one would share a warm loaf of bread. This is the 
only way in which we can truly become witnesses to 
the nativity of Christ, working for peace, kindness, 
and goodwill. Let us cast aside from us all thoughts 
of condemnation, contempt, resentment, or scorn 
for our brethren. Let us offer compassion to every-
one and let us remember that we are, ultimately, 
“in the same condemnation” (Luke 23:40): crucified 
together with Christ – Him as an innocent man, and 
us as thieves. Let us not take after the thief nailed 
on the left-hand side who mocked and blasphemed 
the Crucified one, but let us follow the good thief on 
the right-hand side, who asked with tears in his eyes: 
“Lord, remember me when thou comest into thy 
kingdom” (Luke 23:42).  Let us therefore not hesi-
tate to renew our souls with repentance by obtain-
ing forgiveness through the Mystery of Confession 
and by uniting ourselves eucharistically to Christ 
the Child, who is carried on His Mother’s arms in 
every Liturgy, lovingly and compassionately offer-
ing Himself to us after having embraced the Cross 
for us, so that we may hear from him the redeeming 
words: “Verily I say unto thee, today shalt though be 
with me in paradise” (Luke 23:43). Amen.
 
Well-wisher and fervent intercessor,
Your servant, brother and friend,

†  Bishop Macarie

Issued at the diocesan residence in Stockholm, the 
Kingdom of Sweden, on the Feast Day of the Nativ-
ity of our Lord, in the year of salvation 2019

A face bunătate înseamnă a-L vedea cu ochii inimii 
noastre pe Pruncul și pe Răstignitul în aproape-
le nostru aflat în nevoie, în necaz, în strâmtora-
re. Înseamnă a avea o inimă bună și sensibilă, pe 
care să o împărțim ca pe o pâine dulce și caldă 
celui care flămânzește și însetează după dragos-
te și după înțelegere. Doar astfel putem deveni 
cu adevărat mărturisitori ai nașterii lui Hristos, 
lucrători ai păcii, ai bunătății și ai bunăvoirii. Să 
îndepărtăm de la noi gândurile de osândire, de 
dispreț, de resentiment, de batjocură la adre-
sa fraților noștri. Să privim cu multă compasiu-
ne la toți și să ne aducem aminte că suntem, în 
ultimă instanță, „în aceeaşi osândă” (Luca 23, 
40): răstigniți cu toții, alături de Hristos, El nevi-
novat, iar noi ca niște tâlhari. Să nu-l urmăm pe 
tâlharul țintuit de-a stânga Celui Răstignit, care Îl 
hulea și Îl batjocorea, fiind influențat de mulțimea 
vrăjmașă, ci să-l urmăm pe tâlharul cel bun, răstig-
nit de-a dreapta Mântuitorului, care, cu lacrimi 
de pocăință, I-a cerut: „Pomeneşte-mă, Doamne, 
când vei veni întru Împărăţia Ta!” (Luca 23, 42). Să 
nu pregetăm, așadar, a ne primeni sufletește întru 
pocăință, primind iertare în Taina Spovedaniei și 
unindu-ne euharistic cu Hristos Pruncul, purtat 
pe brațe la fiecare Liturghie și dăruit nouă cu 
dragoste și compătimire de către Maica Sa, lăsân-
du-Se îmbrățișat de Crucea Răstignirii pentru 
noi, ca să auzim de la El mântuitoarele cuvinte: 
„Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în Rai!”  
(Luca 23, 43). Amin.
 
Al Vostru slujitor, frate și prieten,
de tot binele voitor și fierbinte rugător, 
 
† Părintele Episcop Macarie 
 
Dată în Reşedinţa episcopală din Stockholm, Rega-
tul Suediei, la Praznicul Naşterii Domnului, în anul 
mântuirii 2019  
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Cinstiţi slujitori ai Sfintelor Altare,
Iubiţi fraţi şi surori împreună-rugători,
„Flămânzind după mântuirea noastră”, cum 
minunat ne învață Sfântul Maxim Mărturisito-
rul, Fiul lui Dumnezeu a venit printre noi, întru-
pându-Se, făcându-Se asemenea nouă, afară de 
păcat (Evrei 4, 15), suferind arestare, judecată, 
tortură, răstignire și moarte, întocmai și împre-
ună socotit cu cei fără de lege (Marcu 15, 28), 
pentru a zdrobi porțile iadului și a-i ridica din 
întunericul cel dinafară pe protopărinții noștri 

Beloved brothers and sisters in Christ, 
“Being eager to save us”, as St. Maximus the 
Confessor eloquently teaches, the Son of 
God came among us, taking flesh, becoming 
like us except for sin (Hebrews 4:15), suffer-
ing arrest, judgment, torture, crucifixion, and 
death, ”and he was numbered with the trans-
gressors” (Mark 15:28) in order to break the 
gates of hell and lift up our foreparents Adam 
and Eve from the darkness together with all 
the righteous, and to open the heaven where 

Pastorală la Învierea Domnului în 
anul 2019: „Împreună-moștenitori 
cu Hristos”
Pastoral Letter for the Resurrection of our Lord 2019:  
“Fellow heirs with Christ”

† Macarie 
Din mila şi purtarea de grijă a Celui Preaînalt, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, iubiţilor 
fraţi preoţi, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi alesului popor al lui Dumnezeu, har, pace, linişte şi bucurie de la 
Hristos Cel Răstignit şi Înviat, iar din parte-mi părintească şi frăţească îmbrăţişare cu salutul pascal: Hristos a înviat!  
| Through the mercy and providence of the Most High, Bishop of the Romanian Orthodox Diocese of Northern Eu-
rope, 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 greet-
ing, Christ is risen!



19CandelaNordului

the new Kingdom has been prepared  for us all  
(Matthew 25:34).
The resurrection of Christ is the quintessential 
event in the history of mankind, which gives 
meaning and illuminates the path of our lives, 
of those who are going through this age full 
of pain, deception, and illusions. This event 
makes us heirs of the Father, along with His 
Son, as the Holy Apostle Paul tells us: “and if 
children, then heirs; heirs of God, and joint-
heirs with Christ if so be that we suffer with 
him, that we may be also glorified together” 
(Romans 8:17).
Dear brother, dear sister, I would like you to 
understand more deeply what being a heir 
means – heir both of the past and of the future. 
To be an heir means to belong to a family and 
a community, that is, to the Church, the Body 
of Christ, in which each of us is a member (I 
Corinthians 12:27). It means having a past, 
a present and a future, that is, being part of 
the succession of the Apostles, Saints and 
Martyrs. It means receiving, sharing, preserv-
ing and passing on the legacy. To be an heir 
is to be recognized as a legitimate son and 

Adam și Eva, laolaltă cu toți drepții, și a deschide 
Cerul pentru noi toți, acolo unde ne-a pregătit 
nouă Împărăție (Matei 25, 34). 
Învierea lui Hristos este evenimentul prin 
excelență al istoriei umanității, care dă sens și 
care luminează calea vieții noastre, a celor care 
traversăm acest veac plin de dureri, înșelăciuni 
și amăgiri. Această prăznuire ne conferă cali-
tatea de moştenitori ai Tatălui, alături de Fiul 
Său, după cum ne spune și Sfântul Apostol 
Pavel: „Și dacă suntem fii, suntem şi moşteni-
tori – moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreu-
nă-moştenitori cu Hristos, dacă pătimim împre-
ună cu El, ca împreună cu El să ne şi preamărim”  
(Romani 8, 17).
Iubite frate, iubită soră, aș vrea să înțelegi mai 
profund ce înseamnă această stare de moştenitor, 
atât al celor trecute, cât și al celor viitoare. A fi 
moștenitor înseamnă a aparţine unei familii și 
unei comunități, adică Bisericii, Trupul lui Hris-
tos, în care suntem toți mădulare, fiecare în parte  
(I Corinteni 12, 27). Înseamnă a avea un trecut, 
un prezent și un viitor, adică a ne înscrie în 
succesiunea apostolilor, sfinților și mucenici-
lor. Înseamnă a primi, a împărtăşi, a păstra 

E p i s c o p u l 
M a c a r i e 
împreună cu 
Familia Regală 
a României la 
Slujba Învierii 
Domnului în 
Biserica Paraclis 
Episcopal din 
Copenhaga, 28 
aprilie 2019 | 
Bishop Macarie 
together with 
the Royal 
Family of 
Romania at the 
Resurrec t ion 
Service in 
the Diocesan 
Chapel Church 
in Copenhagen, 
April 28th, 2019
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și a transmite mai departe moștenirea. A fi 
moștenitor înseamnă a fi recunoscut drept fiu 
și frate legitim. Înseamnă a ni se conferi drep-
turi și obligaţii. Într-un cuvânt, înseamnă a ni 
se dărui o identitate personală și comunitară, 
a fi înzestrați cu rădăcini și cu un sens adânc și 
existențial al vieții.
Iubite frate, iubită soră, trăim în vremuri în care 
iluziile se năruiesc una după alta. Mulți dintre 
înțelepți vorbesc despre lipsa de sens existențial 
a omului contemporan, despre starea de aliena-
re în care trăiește și despre angoasa pe care i-o 
stârnește înstrăinarea tot mai mare pe care o 
resimte față de direcția în care merge lumea. 
Omul, în aceste vremuri tulburi, trăiește o criză 
spirituală, dar și socială și culturală a cărei cauză 
de profunzime este respingerea moştenirii sale 
creştine, adică respingerea fundamentului însuși 
pe care s-a clădit civilizația noastră europeană. 
Prin acest gest de respingere, omul își taie rădă-
cinile, își reneagă trecutul, își alterează prezen-
tul și își refuză viitorul.
Această criză este doar începutul unor transfor-
mări bulversante care se vor resimți, dacă nu se 
resimt deja, și la nivelul vieții de zi cu zi. Noi ne 
facem datoria să avertizăm turma cuvântătoa-
re ce ne este încredințată spre păstorire. Am 
plecat din țara noastră și am ajuns aici, pe aces-
te meleaguri îndepărtate de casă, pentru că ele 
sunt prospere, pentru că ne putem croi o viață 
mai bună, pentru că este o societate mai așezată. 
Dar trebuie să fim realiști cu privire la viitor. Nu 
o spunem doar noi, ci o spun mulți alții: prospe-
ritatea nu mai este atât de sigură și de durată, 
iar societățile lumii dezvoltate își pot schimba 
ușor înfățișarea. Crizele actuale economice și ale 
imigrației sunt simptome relevante în acest sens.

Preaiubiţii mei,
Noi nu trebuie să fim „moştenitorii pieirii” 
(Ecclesiasticul 20, 26). Noi, neam creștin apos-
tolic, popor agonisit de Dumnezeu, nu suntem ai 
nimănui, nu suntem orfani! Nu ne aflăm printre 
dezmoșteniții sorții, ci putem spune, cu smere-
nie, alături de psalmist: „Domnul este partea 
moştenirii mele şi a paharului meu. Tu eşti Cel 
care îmi aşezi mie iarăşi moştenirea mea. Sorţii 
mi-au căzut între cei puternici, că moştenirea 

brother. It gives us rights and obligations. In a 
word, it gives us a personal and communitar-
ian identity, roots and a deep and existential  
meaning of life.
Dear brother, dear sister, we live in such times 
when illusions crumble one after another. 
Many of the wise men talk about the lack of 
existential meaning of contemporary man, 
about the state of alienation in which he lives 
and about the anguish caused by the growing 
alienation he feels from the direction in which 
the world is heading. Man, in these troubled 
times, is undergoing a spiritual crisis, but also 
a social and cultural one whose deep cause is 
the rejection of his Christian heritage, that is, 
the rejection of the very foundation on which 
our European civilization was built. Through 
this act of rejection, man cuts his roots, 
denies his past, alters his present and rejects  
his future.
This crisis is just the beginning of upsetting 
transformations that will be felt, or are already 
felt, in everyday life. We do our duty to warn 
the rational flock entrusted to us to shepherd. 
We have left our country and came here, to 
these lands far from home, because they are 
prosperous, because we can make a better life 
for ourselves, because it is a more stable socie-
ty. But we need to be realistic about the future. 
It is not just us who say it, but many others 
say it: prosperity is no longer so secure and 
lasting, and societies in the developed world 
can easily change. The current economic and 
immigration crises are relevant symptoms in  
this regard.

My dear ones,
We must not be “heirs of perdition” (Eccle-
siastes 20:26). We, the apostolic Christian 
people, the people of God, we are not alone, 
we are not orphans! We are not among the 
disinherited, but we can humbly say with the 
psalmist: “The Lord is the portion of mine 
inheritance and of my cup: thou maintainest 
my lot. The lines are fallen unto me in pleas-
ant places; yea, I have a goodly heritage” 
(Psalm 16:5-6). And what is this legacy? The 
Kingdom of Heaven, to which Christ has called 
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mea este puternică” (Psalmul 15, 5-6). Și care 
este această moștenire? Împărăția Cerurilor, la 
care ne-a chemat Hristos de la începutul propo-
văduirii Sale și care există în veacul de acum prin 
și în Sfânta Biserică. Așadar, pe de o parte, toate  
nădejdile, așteptările și loialitatea noastră 
trebuie să fie legate de Împărăția care nu este 
din această lume (Ioan 18, 36). Iar, pe de altă 
parte, să nu uităm că avem o moștenire și pe 
acest pământ, și în această viață: ea se află în 
țara noastră, în comunitățile noastre, acolo 
unde ne-am lăsat casa părintească și amintirile 
din copilărie și tinerețe.
Poate nimeni nu simte mai mult decât cel care 
a fost nevoit să ia calea bejeniei dorul de casa 
părintească și de satul străbunilor, de unde 
se-ndreaptă totul către cer, fumul și brazii, 
căpițele și clopotnițele, chiar și mugetul necu-
vântătoarelor care așteaptă de la Dumnezeu 
mâncarea lor (Psalmul 103, 22). Mulți dintre 
noi ne putem aduce aminte, cu nostalgie, de 
frumusețea pașnică și smerită a satelor împo-
dobite pentru sărbătorile Paștilor. De cum 

us since the beginning of His preaching, and 
which exists in this age through and in the 
Holy Church. Therefore, on the one hand, all 
our hopes, expectations and loyalty must be 
concern this Kingdom that is not of this world 
(John 18:36). And, on the other hand, let us 
not forget that we have a heritage both on 
this earth and in this life: it is in our country, 
in the middle of our communities, where we 
left our parental home and the memories of 
childhood and youth.
Perhaps no one feels this grief more than the 
one who was forced to depart and to leave his 
parents’ house and the village of his ancestors, 
from where everything points to the sky, the 
smoke and the trees, the haystacks and the 
bells, even the roar of the animals expecting 
their food from God (Psalm 104:22). Many of 
us can nostalgically remember the peaceful 
and humble beauty of the villages adorned for 
the Easter holidays. We recall how the whole 
village community lived together, the mysti-
cal Services of the Holy Week, the lamenta-
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trăia, împreună, toată obștea satului tainica 
închinăciune a Deniilor Săptămânii Mari, plân-
gerea din Vinerea Mare, iar apoi, bucuria Învi-
erii de la biserică și de la masa în jurul căreia 
se aduna toată familia. Ne aducem aminte  
de șirurile de lumânări care încălzeau mormin-
tele moșilor și strămoșilor noștri din cimitire și 
de dragostea și dorul cu care ne așteptau sau 
încă ne așteaptă părinții și bunii noștri. Toate 
acestea formau o lume unică, cu o lumină apar-
te și cu o bună mireasmă de neuitat. Ele nu sunt 
doar simple datini sau simple amintiri, iubi-
te frate și iubită soră. Sunt lucrurile din care 
suntem noi plămădiți. Sunt moștenirea noas-
tră, pe care am primit-o de la părinții noștri, 
care au primit-o, la rândul lor, de la străbuni. 
Moștenire câștigată, păstrată și transmisă mai 
departe cu sudoare și sânge. Noi am primit-
o, dar ce vom face cu ea? Să nu o lăsăm să se 
risipească! O vom putea lăsa oare de izbeliște?

tions of the Good Friday, and then the joy of 
the Resurrection from the church and from 
the agape meal around which the whole family 
gathered. We remember the rows of candles 
that warmed the graves of our forefathers and 
ancestors in the cemeteries and the love and 
longing with which our parents and grandpar-
ents were waiting for us or are still waiting 
for us to come home. All this formed a unique 
world, with a special light and a good unforget-
table fragrance. These are not mere traditions 
or mere memories, dear brother and beloved 
sister. These are the things from which we are 
molded. They are our inheritance, which we 
have received from our parents, who in turn 
received it from their ancestors. An inherit-
ance gained, preserved, and passed on with 
sweat and blood. We received it, but what 
do we do with it? Let’s not waste it! Will we  
just lose it?

Slujba Învierii, 
C o p e n h a g a , 
28 aprilie 
2019 | The 
Service of the 
Ressurection, 
April 28th, 2019  
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Scumpii mei,
Anul acesta, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodo-
xe Române, la inițiativa Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel, l-a dedicat satului românesc. 
Astfel, Biserica noastră își arată recunoștința 
față de satul în care s-a născut și s-a format 
neamul nostru, dar și îngrijorarea față de starea 
în care se află în prezent, afectat de depopula-
re și deculturalizare. Ca fiu al satului, vă mărtu-
risesc cu toată sinceritatea că mă simt foarte 
dator față de locurile mele natale și îi mulțumesc 
Preamilostivului Dumnezeu că am mai prins o 
vreme în care satul românesc era viu. Am cea 
mai mare considerație față de oamenii vechiului 
sat, față de munca țărănească, față de credința 
și sărbătorile copilăriei. Să știți că satul româ-
nesc este ca acea comoară din vechea poveste 
în căutarea căreia pornește un oarecare tânăr, 
călătorind în toată lumea. Traversează mări și 
țări, cunoaște mii de locuri și de oameni, însă 

Dearly beloved,
The Holy Synod of the Romanian Orthodox 
Church, at the initiative of His Beatitude Patri-
arch Daniel, has dedicated this year to the 
Romanian village. Thus, our Church shows its 
gratitude for the village in which our nation 
was born and shaped, but also its concern for 
the state in which it is now, affected by depop-
ulation and deculturalization. As the son of a 
village myself, I confess to you with all sincer-
ity that I feel very indebted to my native plac-
es and I thank the Most Merciful God that I 
witnessed the time when the Romanian village 
was still alive. I have the greatest esteem for 
the people of the old village, for the peasants’ 
work, for the faith, and for the childhood cele-
brations. You should know that the Romanian 
village is like that treasure from the old tale, in 
search of which a young man sets off, traveling 
all over the world. He crosses seas and coun-
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tries, knows thousands of places and people, 
but finds nowhere the precious treasure he was 
looking for. Eventually, returning home disap-
pointed, he realizes that the much-sought-after 
treasure was right there at his parents’ home in  
his homeland.
Let us not lose and despise, my dear ones, this 
precious treasure that is our Romanian village. 
Let us regard with love and appreciation the 
village where our roots are, either because 
we were born there or because our forerun-
ners came from these places. We are a nation 
of peasants, and peasantry means nobility. 
Because the Romanian peasant is not only the 
one who tills the land, but being a Romanian 
peasant means having a particular attitude 
towards life and death, great courage and resil-
ience despite vicissitudes, as well as a great 
artistic sensitivity. The Romanian peasant is 
essentially a liturgical person, fully aware he 
labours as co-servant with and for God.
Let us see to it, therefore, that our children 
born here may also know this world, with its 
specific light and fragrance. Let’s travel as 
often as we can together with the children 
“to the countryside” in Romania. So that they 
know the field that the forefathers tilled so 
eagerly and the houses in which they lived, 
as well as the church where you first received 
Communion with Christ. Teach them to look at 
the starry sky of summer nights, to touch the 
furrows and the mowed grass, to break a warm 
bread baked in the oven, and to drink the fresh 
water from the well. And if no one is left in our 
villages to plow the fields, to mow the grass and 
to clean the wells, then you and your children  
should do it.
I urge you as a father, brother and friend, to 
keep and cultivate your heavenly and earthly 
inheritance. In these troubled times, do not 
forget the way back to the parental home 
and the ancestral land, to the place where 
you came from, to the origins of our nation. 
All this cannot be forgotten or alienated. Ask 
for this from God and He will not leave your 
prayers unanswered. We live in a world that 
is more and more uprooted, more disoriented, 
more chaotic. But we Christians, being guided 

nu găsește nicăieri comoara cea de preț pe care 
o căuta. Într-un târziu, întorcându-se dezamăgit 
acasă, își dă seama că acea mult-căutată comoa-
ră se afla chiar acolo, la căminul părintesc, în 
pământul său natal. 
Să nu pierdem și să nu disprețuim, dragii mei, 
această comoară de mare preț care este satul 
nostru românesc. Să ne raportăm cu dragos-
te și cu prețuire la satul unde ne avem obârșia 
cu toții, fie pentru că acolo ne-am născut, fie 
pentru că de acolo au venit înaintașii noștri. 
Suntem popor de țărani, iar aceasta înseamnă 
noblețe. Pentru că țăranul român nu înseam-
nă doar cel care muncește pământul, ci țăranul 
român înseamnă o atitudine în fața vieții și a 
morții, o dârzenie și o rezistență cu totul aparte 
în fața vicisitudinilor, precum și o mare sensibi-
litate artistică. Țăranul român este o persoană 
liturgică în esența sa, care lucrează pământul cu 
conștiința deplină a unei împreună-slujiri întru 
și pentru Dumnezeu.
Să ne îngrijim, așadar, ca și copiii noștri născuți 
aici să cunoască această lume, cu lumina și 
mireasma ei aparte. Să ne ducem cât putem 
de des copiii „la țară”, în România. Să cunoas-
că ogorul pe care înaintașii l-au muncit cu atâta 
drag și casele în care au trăit, însă și biserica 
unde voi v-ați împărtășit întâia oară cu Hristos. 
Învățați-i să privească cerul înstelat al nopților 
de vară, să simtă și să strângă în palme braz-
da arată, iarba cosită, să frângă pâinea caldă, 
coaptă în cuptor, și să bea din apa proaspă-
tă scoasă din fântână. Și dacă nu mai găsiți pe 
nimeni în satele noastre care să întoarcă braz-
da pământului, să cosească iarba și să curețe 
fântânile, atunci faceți voi acestea, împreună cu  
copiii voștri.
Vă îndemn cu inima de părinte, de frate și de prieten 
să vă păstrați și să vă cultivați moștenirea cerească,  
însă și pe cea pământească. În aceste vremuri 
atât de învârtoșate, să nu uitați drumul de 
întoarcere spre casa părintească și pământul 
strămoșesc, spre locul de unde ați venit, spre 
izvoarele neamului nostru. Toate acestea nu se 
pot uita și nu se pot înstrăina. Puneți aceasta 
înaintea lui Dumnezeu și El nu vă va lăsa fără 
răspuns. Trăim într-o lume care este din ce în ce 
mai dezrădăcinată, mai dezorientată, mai haoti-
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by the Lord, whose thoughts and ways are not 
like those of men (Isaiah 55:8), let us turn away 
from the illusions and the wide but transient 
ways of the world, in which Christ the Cruci-
fied and Risen One is no longer a Master. Let 
us take up our cross, in the sincerity of our 
hearts, let us bear one another’s burdens, and 
let us follow to the end the One Who redeemed 
us with His precious Blood.
Christ is risen!

Well-wisher and fervent intercessor, 
Your servant, brother and friend,

† Bishop Macarie

Issued at the diocesan residence in Stockholm, 
the Kingdom of Sweden, on the Feast of the  
Resurrection of the Lord, in the year of salva-
tion 2019

că. Însă noi, creștinii, fiind călăuziți de Domnul, 
ale Cărui gânduri și căi nu sunt ca și cele ale 
oamenilor (Isaia 55, 8), să ne întoarcem de la 
iluziile și de la căile cele largi și pierzătoare ale 
lumii, în care Hristos Cel Răstignit și Înviat nu 
mai este Stăpân. Să ne luăm crucea, în sincerita-
tea inimii, să ne purtăm poverile unii altora și să 
urmăm până la sfârșit Celui Care ne-a răscumpă-
rat cu Scump Sângele Său.
Hristos a înviat!

Al vostru slujitor, frate și prieten, 
de tot binele voitor și fierbinte rugător,

† Părintele Episcop Macarie

Dată în Reşedinţa episcopală din Stockholm, 
Regatul Suediei, la Praznicul Învierii Domnului, 
în anul mântuirii 2019

Preasfințitul 
P ă r i n t e 
E p i s c o p 
Macarie oferă 
un dar pascal 
Majestății Sale 
Margareta la 
Slujba Învierii 
D o m n u l u i , 
Copenhaga, 
28 aprilie 
2019 | His 
Grace  Bishop 
Macarie offers 
a paschal gift 
to Her Majesty 
Margareta at the  
Service of the 
Resurrection, 
Copenhagen, 
April 28th, 2019
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Pastorală la Nașterea
Domnului în anul 2020: 
„Nașterea Domnului –  
izbăvire din izolare și părăsire”
Pastoral Letter for the Nativity of our Lord 2020: 
“The Lord’s Nativity – Deliverance from Isolation 
and Loneliness”

† Macarie 
Din mila şi purtarea de grijă a Celui Preaînalt, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, iubiţilor 
fraţi preoţi şi diaconi, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi alesului popor al lui Dumnezeu, har, pace, linişte şi bucurie 
de la Hristos Cel născut în ieslea Betleemului şi în ieslea inimilor noastre, iar din parte-mi părintească şi frăţească 
îmbrăţişare! | 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!

Honourable servants of the Holy Altars,
Beloved brothers and sisters in Christ,
Behold, today we celebrate the Nativity of our 
Lord in uncommon circumstances, utterly different 
from the usual ones. These circumstances compel 
us to meditate even more intensely on the sense 
of our great Christian feasts that we attend in the 
eternal present of liturgical time. Christmas is the 
historical event of the Incarnation of the Son of 
God from the Holy Virgin Mary for the institution 
of the New Covenant, which we reassert every 

Cinstiţi slujitori ai Sfintelor Altare,
Iubiţi fraţi şi surori împreună-rugători,
Iată că prăznuim astăzi Nașterea Domnului în 
condiții deosebite, cu totul diferite față de cele 
de până acum. Aceste circumstanțe ne obligă să 
reflectăm și mai mult asupra sensului marilor noas-
tre sărbători creștine la care suntem martori în 
prezentul veșnic al timpului liturgic. Crăciunul este 
evenimentul istoric al Întrupării Fiului lui Dumne-
zeu din Fecioara Maria pentru instituirea Noului 
Legământ, reafirmându-l de fiecare dată când ne 
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time we meet for common worship in the Litur-
gy. Christmas is the fulfilment of the prophecies 
heralding the Messiah and their fruition. Christmas 
is God’s answer to the tragic and despondent cry 
of man, overwhelmed by his own fall and by the 
dark bondage which followed his disobedience. 
Christmas is the embrace of love that God extends 
to us all, while cuddling as a baby in Mary’s arms, at 
her bosom. He will later offer us the same forgiving 
embrace, bleeding on the Cross.
Let us contemplate this: God, as an Infant comes 
among us, nestling in our arms! The Redeemer, 
the King, the Master of the cosmos comes to us 
in the most vulnerable and exposed way possible. 
He comes as the baby of a fleeing Virgin, forced to 
seek refuge in a foreign land for fear of the murder-
er Herod.
This, my beloved, is what we are celebrating and 
have been celebrating for ages: a festival of tender-
ness, fragility, family warmth, embrace, generos-
ity, and our re-humanization. It reminds us of the 
Danish story, that tells us that somewhere in the 
street, unnoticed by hurried passers-by, a little girl 
with matches wastes away in hunger and loneli-
ness, in silence, in the cold of winter. A little girl like 
Xenia from the Russian story The Doll of the Little 
Girl Born on Christmas is constrained by poverty 
and destitution to sell the only doll she owns to buy 
something to cover herself and her widowed, sick, 
frostbitten mother.
There are so many poor children, so many children 
who suffer, so many who are lonely and forlorn. 
We, those consumed by the cares and the fears of 
our daily lives, forget about them in our hurry to 
tend to our worldly affairs. They are invisible to this 
world but precious to God. I assure you, beloved 
brother, beloved sister, that these little children 
with trembling hearts rejoice for any gift, any 
moment of attention given to them, for any face 
turned to them with love and generosity. There-
fore, it is fitting to thank those of you who now, 
on the eve of Christmas, joined the philanthropic 
campaign in our Romanian Orthodox Diocese of 
Northern Europe in order to provide clothes, shoes, 
food, sweets, and bring joy to several hundreds of 
children in our country, at Valea Plopului in Praho-
va county, in the impoverished area of Copșa Mică, 
in the poor communities in Moldavia, Oltenia and 

adunăm în Liturghie. Crăciunul este împlinirea 
profețiilor care L-au vestit pe Mesia și lămurirea 
lor. Crăciunul este răspunsul lui Dumnezeu dat stri-
gătului tragic și deznădăjduit al omului copleșit de 
propria cădere și de robia întunecată care a rezul-
tat din neascultarea sa. Crăciunul este îmbrățișarea 
dragostei pe care Dumnezeu ne-o concede, cu 
desăvârșită noblețe, nouă, alintându-Se ca Prunc la 
pieptul Maicii Fecioare, în brațele Mariei. Aceeași 
îmbrățișare iertătoare El ne-o va întoarce, de 
această dată însângerată, pe Cruce.
Să reflectăm la aceasta: Dumnezeu, făcându-Se 
Prunc, vine printre noi, ghemuindu-Se în brațele 
noastre! Eliberatorul, Împăratul, Stăpânul cosmo-
sului vine la noi în cel mai vulnerabil și expus chip 
posibil: Prunc al unei Fecioare aflate în pribegie, 
nevoită să se refugieze pe tărâm străin de frica 
ucigașului Irod.
Aceasta, preaiubiții mei, este ceea ce sărbătorim și 
am sărbătorit de veacuri: o sărbătoare a gingășiei, 
a fragilității, a căldurii familiale, a îmbrățișării, a 
generozității și a reumanizării noastre. Care ne 
aduce aminte de povestioara daneză că, undeva, 
afară, nevăzută de trecătorii grăbiți, este o fetiță cu 
chibrituri care se stinge de frig, foame și singurăta-
te, în tăcere. Că undeva, acolo, afară, este o fetiță 
precum Xenia din povestirea rusească Păpuşa 
fetiţei născute de Crăciun, nevoită, de sărăcie și 
de lipsuri, să-și vândă singura sa păpușică pentru 
a avea cu ce să se învelească, împreună cu mama ei 
văduvă, bolnavă și zgribulindă.
Sunt atâția copii sărmani, atâția suferinzi, atâția 
însingurați și părăsiți, pe care noi, cei grăbiți să 
bifăm agendele acestei lumi sau luați cu grijile și 
fricile zilei, îi uităm, pur și simplu. Sunt invizibili 
pentru lume, dar prețioși pentru Dumnezeu, și 
te încredințez, iubite frate, iubită soră, că acești 
copilași cu inimile tremurânde se bucură de orice 
dar, de orice clipă de atenție, de orice chip întors 
către ei cu iubire și generozitate. De aceea, se cuvi-
ne să vă mulțumesc vouă, celor care acum, în prag 
de Crăciun, v-ați alăturat campaniei filantropice din 
Episcopia noastră Ortodoxă Română a Europei de 
Nord de a îmbrăca, încălța, hrăni, îndulci și îmbu-
cura cele câteva sute de copii sărmani din țară, 
de la Valea Plopului, în județul Prahova, din zona 
defavorizată Copșa Mică, din comunitățile sărace 
din Moldova, Oltenia și Muntenia. Toate aceste 
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Wallachia. All these gifts have now reached the 
poor ones, those left behind, with whom our Lord 
and Saviour Himself identifies.

My beloved brothers and sisters for whom Christ 
was incarnate,
The Nativity of our Lord is also a feast that deeply 
humanizes us. You might be familiar with that true 
story during the First World War, the Christmas 
truce of 1914, when, for a moment, the combat-
ing troops, the French and the English on the one 
side and the Germans on the other side, halted 
the massacre in honour of the sacred coming of 
the Holy Infant Jesus in our midst. The troops at 
war fraternized on that Christmas night and day, 
even though they were enemies, regaining their 
humanity for a moment, coming together, sing-
ing carols, joining in the burial of those who had 
died on the line of duty. Such moments happened 
again in 1915, more scarcely because of the strict 
orders, and ended as the war became more bitter 
and destructive. Behold, this is a defining moment, 
which shows the power of this feast to ring about a 
change of hearts and melt away the cold dehuman-
ization that may possess our souls, overcoming the 
”iron storms”, if only for one night and one day.
Even though our post-Christian societies have 
become intensely secularised, though the appar-
ent prosperity of consumerism has commodi-
fied this event, and raised ideological challenges, 
Christmas has remained an event that makes the 
world forget its daily affairs and remember that 
the Messiah came among us, that there is a God, 
Who is the Master of cosmos. Even now, Christ-
mas softens the hearts of those who stop for a 
moment from their daily commotion, raising their 
eyes to Heaven: ”For unto us a child is born, unto 
us, a son is given” (Isaiah 9:6), Christ, the Messiah, 
who ”according to his abundant mercy hath begot-
ten us again unto a lively hope, to an inheritance 
incorruptible, and undefiled, and that fadeth not 
away reserved in Heaven for you” (cf. 1 Peter 1: 
3-4). “The Word was made flesh, and dwelt among 
us” (John 1:14), which means that the things here 
are transient and not worth dedicating our souls 
to them entirely and that the only thing we need is 
to gain eternity, to be with our Lord in the glory of 
His Kingdom.

daruri au ajuns acum, de Crăciun, la cei nevoiași, la 
cei neluați în seamă, cu care se identifică neîncetat 
Însuși Hristos Domnul și Mântuitorul nostru.

Iubiţii mei fraţi şi surori pentru care S-a întrupat 
Hristos,
Nașterea Domnului este și o sărbătoare care ne 
umanizează profund. Poate știți acea întâmpla-
re reală din Primul Război Mondial, de Crăciunul 
anului 1914, când, pentru o clipă, trupele comba-
tante, francezii și englezii, pe de o parte, și germa-
nii, de cealaltă, au oprit măcelul pentru a onora 
sacralitatea venirii în mijlocul nostru a Pruncu-
lui Iisus. Trupele aflate în război au fraternizat în 
noaptea și ziua de Crăciun, dușman cu dușman, 
recăpătându-și, pentru o clipă, umanitatea, reunin-
du-se, cântând colinde, participând împreună la 
înmormântarea celor căzuți la datorie. Astfel de 
momente s-au repetat, mai restrâns, în 1915, din 
cauza ordinelor stricte, și s-au stins pe măsură ce 
războiul a devenit mai amar și mai distrugător. Iată, 
este un moment ilustrativ care ne arată puterea 
acestei sărbători de a schimba inimile și de a topi 
înghețul dezumanizării ce poate cuprinde suflete-
le noastre, biruind, fie și pentru o noapte și o zi, 
„furtunile de oțel”. 
Și iată că, deși societățile noastre post-creștine s-au 
secularizat intens, cu toate că aparenta prosperi-
tate a consumerismului a comercializat evenimen-
tul, cu provocările ideologice de rigoare, Crăciunul 
a rămas până în zilele noastre un eveniment care 
face lumea să se oprească din mersul ei cotidian, 
să-și aducă aminte că Mesia a venit printre noi, 
că există un Dumnezeu Care e Stăpânul cosmo-
sului. Crăciunul înmoaie și acum inimile celor care 
se opresc pentru o clipă din freamătul cotidian, 
înălțându-și ochii către Cer: „căci Prunc S-a născut 
nouă, un Fiu s-a dat nouă” (Isaia 9, 5), Mesia Hris-
tos, „Care, după mare mila Sa, ne-a născut din nou, 
spre nădejde vie, spre moştenire nestricăcioasă şi 
neîntinată şi neveştejită, păstrată în ceruri pentru 
noi” (cf. 1 Petru 1, 3-4). „Cuvântul S-a făcut trup 
şi S-a sălăşluit între noi” (Ioan 1, 14), înțelegând 
prin aceasta că cele de aici sunt vremelnice și nu 
merită să le dedicăm total inima și sufletul nostru, 
ci că singurul lucru care trebuiește este să câștigăm 
veșnicia, să fim împreună cu Domnul în slava 
Împărăției Sale.



Părintele Episcop Macarie Drăgoi al Episcopiei Europei de Nord, în procesiune cu păstoriții la Uppsala, Suedia, purtând icoana 
Nașterii Mântuitorului, 26 decembrie 2020  | His Grace Bishop Macarie Drăgoi of Northern Europe in procession with the  
believers in Uppsala, Sweden, carring the icon of the Birth of Christ
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My beloved,
We are indeed affected by the tense atmosphere of 
these times of crisis. There is so much suffering and 
anguish: sickness, fear, anxiety, a permanent presence 
of death. The authorities tell us that they are strug-
gling to contain an illness, even though the remedies 
become more costly for humanity and society than 
the illness itself. The media escalates all these, and we 
all feel like we are watching a horror movie repeatedly 
delivered. Moreover, to the astonishment of many of 
us, this year churches were closed, pilgrimages were 
restricted, liturgical feasts were cancelled. There is a 
similar constraint even on the feast day of the Nativ-
ity of our Lord. In the public discourse, celebrating it is 
tantamount to the risk of infection and the menace of 
death. Even family reunions on Christmas are scaled 
down in many countries, under strict regulations.
Of course, epidemics, disease and suffering call for 
prudence, wisdom and caution. We support this 
stance, and we have proved it. Nevertheless, it is not 
prudent nor wise to cancel the feasts of the people 
and take away the little joy and comfort they may 
have on this occasion, despite committing to observe 
all the sanitary norms in place.
Facing all these challenges, we remember the power-
ful words of Saint John Chrysostom to deaconess 
Olympias in times of great trouble for the Church: 
“What we behold is tempest-ravaged sea; some sail-
ors’ dead bodies are floating on the waves, others are 
about to drown; the planks of the ships are breaking, 
the sails are torn to tatters, the masts shattered, the 
oars pulled out of the sailors’ hands; helmsmen  have 
abandoned the rudders, and with their arms crossed 
are lamenting the hopelessness of their situation – 
weeping, howling, or wailing bitterly; neither sky, 
nor sea are visible, but all is deep and impenetrable 
darkness, so that no one can see his neighbour, whilst 
mighty is the roaring of the billows, and monsters of 
the sea attack the crews on every side.” [1]
This great saint points out that the truth shines even 
more brightly in such distressing times and by such 
trials, the Church is strengthened. Yet, what do we 
have to fear most, then? It is sin, the only one that 
can separate us from Christ! “Do not, therefore, lose 
heart. For there is only one thing, Olympias, which 
is terrible, only one real evil, and that is sin; and I 
will never cease reminding you this. As for all other 
things, they are but idle tales – whether you suffer 

Preaiubiţii mei,   
Este adevărat că suntem pătrunși de atmosfera 
apăsătoare a acestor vremuri de criză. Există atât 
de multă suferință și angoasă. Atât de multă boală, 
frică, anxietate, o neîncetată prezență a morții. 
Stăpânirile ne spun că se opintesc să oprească o 
boală, deși de prea multe ori remediul aduce mai 
multe costuri umane și sociale decât boala în sine. 
Sistemul mediatic amplifică toate acestea și impre-
sia pe care o ai este că te uiți la un film de groază 
care e rulat repetitiv. În plus, spre șocul multora 
dintre noi, anul acesta am văzut biserici închise, 
pelerinaje restricționate, prăznuiri liturgice anula-
te. Există o presiune în aceeași direcție și de prazni-
cul Nașterii Domnului. A sărbători este echivalat, în 
discursul public, cu riscul infectării, cu amenințarea 
morții. Chiar și reuniunile familiale de Crăciun sunt 
restricționate în multe țări, existând reguli stricte 
în acest sens.
Sigur că, în condiții de epidemie, de boală, de 
suferință, trebuie prudență, echilibru, atenție. 
Suntem pentru toate acestea și am dovedit-o. Dar 
nu este prudent, nici echilibrat, să anulezi sărbă-
torile oamenilor și să îi privezi de puțina bucurie 
și mângâiere pe care o pot avea cu acest prilej, cu 
toate că se angajează să respecte toate normele 
sanitare în vigoare.
În fața tuturor acestor tulburări, ne aducem aminte 
de cuvântul puternic al Sfântului Ioan Gură de Aur 
către diaconița Olimpiada, în vremuri de mare încer-
care pentru Biserică: „Vedem o mare care şi-a desză-
vorât adâncul; unii corăbieri plutesc morţi pe ape, iar 
alţii sunt gata să se înece; scândurile corăbiilor sunt 
desfăcute; pânzele rupte; catargele sfărâmate, vâslele 
lipsite de mâinile vâslaşilor; cârmacii, în loc să stea la 
cârmă, stau pe aşternuturi cu mâinile încrucişate pe 
genunchi; neputincioşi în faţa împrejurărilor, suspină, 
strigă, varsă lacrimi, se vaită; nu văd nici cerul, nici 
marea; peste tot întuneric adânc, de nepătruns, că nu 
pot vedea nici pe cei de lângă ei; mugetul valurilor e 
mare, iar fiarele mării se năpustesc din toate părţile 
asupra celor ce plutesc” [1].
Marele între sfinți arată, cu durere, că în astfel de 
vremuri se vădește mai mult adevărul și prin aseme-
nea încercări se întărește Biserica. Însă de ce avem 
atunci a ne teme cel mai mult? De păcat, singurul care 
ne poate despărți de Hristos! „Nu-ţi pierde, aşadar, 
Olimpiado, nădejdea! Numai un singur lucru este 
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enmity, hatred, deception, slander, insults, accusa-
tions, confiscation of goods, exile, the sharp sword 
of the enemy, endless trouble, or the warfare the 
entire world wages against you!” 

Beloved brother and beloved sister,
These things that stand before us are not without 
precedent and explanation. From the beginning, the 
enemy of humanity has tried to remove the signs 
of God on earth and extinguish His remembrance 
(cf. Psalm 9:4-33). In modern times, more than ever, 
the mankind has entered a long and heavy winter in 
which the spirit of Christmas is forsaken and disre-
garded, persecuted and distorted, abolished. The 
atheist revolutions have destroyed the good order of 
the Christian feasts and replaced them with others, 
with a cult dedicated to the new world and the new 
idols. No wonder, then, that now those who wish to 
take advantage of this crisis are attempting to use 
these circumstances to ”steal even Christmas.”
Brother and sister, do you know that we already 
have everything? For we have Christ, “Alpha and 
Omega, the One Who is, was and is to come, the 
Almighty” (The Revelation 1:8). He was born in the 
manger in Bethlehem to make us, the orphans, 
sons of the heavenly Father and His brothers. It is 
true that the principalities and dominions of evil 
can, sometimes, obscure the sky. They can unleash 

înfricoşător, Olimpiado, numai de o singură tulburare 
trebuie să ne temem: de păcat! Și n-am să încetez să-ţi 
spun mereu acest cuvânt. Basme sunt toate celelalte, 
chiar de mi-ai vorbi de duşmănie, de ură, de viclenie, 
de calomnie, de ocară, de grăire de rău, de confiscare 
de averi, de surghiun, de ascuţitul săbiei, de un ocean 
de rele, de războiul întregii lumi!” [2].

Iubite frate şi iubită soră,
Cele care se întâmplă înaintea noastră nu sunt, 
însă, fără precedent și fără explicație. De la 
început, vrăjmașul omenirii a căutat să înlătu-
re semnele lui Dumnezeu de pe pământ, să facă 
uitată pomenirea Sa (cf. Psalmul 9, 4-33). Dar mai 
cu seamă în modernitate omul a intrat într-o iarnă 
lungă și grea în care duhul sărbătoririi Crăciunului 
este stins și disprețuit, persecutat, distorsionat, 
anulat. Revoluțiile atee au distrus efectiv orice 
bună rânduială a sărbătorilor creștine și le-au 
înlocuit cu altele, cu un cult adus noii lumi și noilor 
idoli. Așadar, nimic de mirare că niscai profitori ai 
crizei caută să folosească acum momentul pentru 
„a fura și Crăciunul”.
Frate, soră, știi tu oare că noi avem deja totul? Căci 
Îl avem pe Hristos, „Alfa şi Omega, Cel ce este, Cel 
ce era şi Cel ce vine, Atotţiitorul” (Apocalipsa 1, 
8). El S-a născut în ieslea din Betleem pentru a ne 
face, din orfani, fii ai Tatălui Ceresc și frați ai Săi. E 
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persecutions. They can steal our gifts, our feasts, 
can hinder us from rejoicing and gathering together 
with our family and Church. However, what they 
cannot do in any way, what they cannot annul in 
any manner, my brother and my sister, is the Event 
of the Incarnation of our Saviour. No one can deny 
the fact that the Messiah “descended from heaven 
and was incarnate by the Holy Spirit and the Virgin 
Mary, and that He shall come again in glory to judge 
the living and the dead. And that His Kingdom shall 
have no end!”, as we acknowledge in the Creed of 
the Church. None except sin can annul our stand-
ing as sons of the heavenly Father and lesser broth-
ers of Christ, the Messiah. Actually, beloved brother 
and sister, we find that our life is being reduced to 
essences. What is essential, here and now? To be 
with Christ in the Church founded by Him!
Therefore, I urge you, brotherly and fatherly, that 
you be brave brothers and sisters! Be living witness-
es and confessors to the All-Merciful God, the Crea-
tor, and Master of this universe! Be bearers of the 
joy of Christmas insomuch as it is possible, with 
the present restrictions and limitations! Do not let 
yourselves fall prey to fear and despondency, nor be 
deluded by fake promises of deliverance or earthly 
prosperity. Instead, let your hearts come together 
in prayer, deep repentance, and thanksgiving beside 
the manger in which the Holy Infant is laid near the 
Holy Virgin Mary, the righteous Joseph, the three 
wise men, shepherds, and angels, singing with them 
“Glory to God on high, and on earth peace, goodwill 
among men!” (Luke 2:14).

Your servant, brother and friend,
well-wisher and fervent intercessor,

† Bishop Macarie

Issued at the diocesan residence in Stockholm, the 
Kingdom of Sweden, on the Feast Day of the Nativ-
ity of our Lord, in the year of salvation 2020

[1] Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvioasa Olimpiada diaconiţa: O viaţă 

– o prietenie – o corespondenţă, editor Deacon Ioan I. Ică jr., Deisis 

Publishing House, Sibiu, 1997, Scrisoarea a VII-a, p. 106.

[2]  Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvioasa Olimpiada…, p. 106.

adevărat că începătoriile și stăpâniile întunericului 
pot, uneori, să acopere văzduhul. Pot să dezlănțuie 
persecuții. Pot să ne fure cadourile, festinul, pot 
chiar să ne și oprească de la a ne bucura împreună, 
de a ne strânge laolaltă în familie și la biserică. Dar 
ceea ce nu pot face, sub nicio formă, ceea ce nu 
pot anula, sub niciun chip, frate și soră, este Eveni-
mentul Întrupării Mântuitorului nostru. Nimeni nu 
poate anula faptul că Mesia „S-a pogorât din Ceruri 
şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara  
Maria şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi 
morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit!”, cum 
mărturisim în Crezul Bisericii. Nimeni, afară de 
păcat, nu ne poate anula calitatea de fii ai Tatălui 
Ceresc și frați mai mici ai lui Mesia Hristos. În cele 
din urmă, iubite frate și iubită soră, observăm că 
viața ni se reduce la esențe. Și ce este esențial acum 
și aici? Să fim cu Hristos în Biserica întemeiată de El!
Vă îndemn, așadar, frățește și părintește, să fiți frați 
și surori curajoși! Să fiți mărturii vii ale sărbătorii 
Nașterii Domnului! Să fiți martori și mărturisitori ai 
Preamilostivului Dumnezeu, Care este Creatorul și 
Stăpânul acestui univers! Să fiți purtători ai bucuriei 
Crăciunului așa cum se poate, în cadrele actualelor 
restricții și limitări! Să nu cedați fricii, deznădejdii, 
nici să vă amăgiți după promisiuni false de izbăvire 
sau de belșug pământesc. Ci să vă strângeți inimile 
laolaltă în rugăciune, pocăință adâncă și mulțumire, 
lângă ieslea în care stă așezat Pruncul Sfânt, alături 
de Fecioara Maria, Dreptul Iosif, cei trei magi, păsto-
rii și îngerii, cântând împreună cu ei: „Slavă întru cei 
de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni 
bunăvoire!”  (Luca 2, 14).

Al vostru slujitor, frate și prieten,
de tot binele voitor și fierbinte rugător, 

† Părintele Episcop Macarie

Dată în Reşedinţa episcopală din Stockholm, Rega-
tul Suediei, la Praznicul Naşterii Domnului, în anul 
mântuirii 2020

[1] Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvioasa Olimpiada diaconiţa: O viaţă 

– o prietenie – o corespondenţă, ediție îngrijită de diac. Ioan I. Ică jr., 

Editura Deisis, Sibiu, 1997, Scrisoarea a VII-a, p. 106.

[2]  Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvioasa Olimpiada…, p. 106.
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Preaiubiţii mei,
Cuvântul meu pastoral de Înviere din acest an al 
mântuirii 2020 va fi altfel. Căci altfel este și prăz-
nuirea Sfintelor Paști. Este o prăznuire tristă și 
pustie, pentru că tu, iubite frate, iubită soră, nu 
ești aici. Cum poate fi praznicul praznicelor, sărbă-
toarea sărbătorilor, bucuria bucuriilor prilej de 
tristețe? Da, este prilej de tristețe atunci când cel 
chemat să primească Sfânta Lumină, atunci când 
cel pentru care spunem: Cu credinţă şi cu dragoste 
să vă apropiaţi lipsește. Adică atunci când tu, iubi-

My Beloved,
My pastoral address on the Resurrection of our 
Lord in this year of salvation 2020 will be different, 
because this Holy Paschal feast is also different. It 
is a sad and empty celebration because you, belov-
ed brother, beloved sister, are not here. How can 
the feast of feasts, the joy of joys, be a sad occa-
sion? Yet it is a sad occasion when the one called 
to receive the Holy Light, when the one to whom 
we say: With faith and love draw near, is not here. 
When you, beloved brother, beloved sister, are not 

Pastorală la Învierea Domnului  
în anul 2020: „Hristos nu-și  
abandonează prietenii!”  
Pastoral Letter for the Resurrection of our Lord 2020: 
“Christ does not abandon His friends!”

† Macarie 
Din mila şi purtarea de grijă a Celui Preaînalt, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, iubiţilor 
fraţi preoţi, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi alesului popor al lui Dumnezeu, har, pace, linişte şi bucurie de la 
Hristos Cel Răstignit şi Înviat, iar din parte-mi părintească şi frăţească îmbrăţişare cu salutul pascal: Hristos a înviat!  
| Through the mercy and providence of the Most High, Bishop of the Romanian Orthodox Diocese of Northern Eu-
rope, 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 greet-
ing, Christ is risen!
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present. Sadness filled our hearts because all these 
are for you. This grand celebration, this feast, as 
Saint John Chrysostom calls it, is laid for all of us, 
for you, beloved brother and beloved sister, and 
me. Yes, Christ is risen for you and me, and the 
Holy Light has descended for you and me, because 
you and I are, together, members of the Church. 
I, the servant of the altar, am not whole with-
out you; and you, without me, the servant of the  
altar, are imperfect.
This is a time of separation, of social as well as litur-
gical distancing and isolation. This isolation based 
on human arguments is weak, contestable, like any 
arguments produced by the wisdom of this age. 
This aspect is painful, as we know that the one who 
segregates, who separates, is actually the devil, 
“the prince of this world” (John 14:30). The one 
who keeps one apart from another and deprives us 
of our communion. The one who separates us from 
Christ and the Holy Mysteries. The one who locks 
us down in the grave of quarantine. We avoid one 
another, at the counsel of the “kings of the earth” 
(Revelation 18:9), ostensibly protecting us from a 
virus. But who shall deliver us from “the fear and 
expectation of the things to come over this world” 
(Luke 21:26)? From the alienation, hopelessness, 
the feeling of abandonment and forlornness which 
all too many of us, beloved brother and beloved 
sister, feel these days?
I assure you, my most beloved, that the Church 
has gone through afflictions, wounds, epidem-
ics much more dangerous and contagious than 
those that we are experiencing nowadays. Terrible 
epidemics decimated the Roman Empire. A great 
plague epidemic devastated the Byzantine Empire 
during the times of the Holy Emperor Justinian the 
Great, the founder of the Hagia Sophia Cathedral in 
Constantinople; he himself was ill, then recovered. 
Plague epidemics swept across our country and 
other places throughout history. Even during the 
life of Saint Calinic of Cernica there was an epidem-
ic of plague, recorded in the Romanian Paterikon. 
Our grandfathers and great-grandfathers saw chol-
era, typhus, and Spanish influenza epidemics. Our 
forefathers went through these harsh trials, facing 
them as Christians do, by prayer, processions, 
venerating the holy icons of the Mother of God and 
the sacred relics of our protector saints. Thus, they 

te frate, iubită soră, nu ești aici, de față. Tristețea 
ne-a cuprins inimile pentru că toate acestea sunt 
pentru tine. Acest mare praznic, acest mare ospăț, 
cum îi spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este întins 
pentru noi toți, pentru mine și pentru tine, iubi-
te frate și iubită soră. Da, Hristos a înviat pentru 
mine şi pentru tine, iar Sfânta Lumină a venit pentru 
mine şi pentru tine. Pentru că tu și cu mine suntem, 
împreună, mădularele Bisericii. Eu, slujitorul alta-
rului, sunt neîntreg fără tine, iar tu, fără mine, fără 
slujitorul altarului, ești nedesăvârșit.
Este o vreme a despărțirii, a separării și a izolării 
sociale, dar și liturgice. O izolare impusă pe teme-
iuri omenești, slabe, contestabile, ca orice temei 
izvorât din înțelepciunea acestui veac. Acest aspect 
este dureros, căci noi știm că cel care desparte, care 
separă este, în ultimă instanță, diavolul, „stăpânito-
rul acestei lumi” (Ioan 14, 30). Cel care ne izolează 
unul de altul și ne lipsește de comuniune. Cel care 
ne separă de Hristos și de Sfintele Taine. Cel care ne 
închide în mormântul carantinei. Ne ferim, la sfatul 
„împăraţilor pământului” (Apocalipsa 18, 9), unul 
de altul, în numele izbăvirii de un virus, însă cine ne 
ferește de „frica şi de aşteptarea celor ce au să vină 
peste lume”? (Luca 21, 26) De alienarea, disperarea, 
singurătatea, sentimentul de abandon și de părăsire 
pe care prea mulți dintre noi, iubite frate și iubită 
soră, le simțim în aceste zile?
Aș vrea, preaiubiții mei, să vă încredințez că Bise-
rica a trecut prin plăgi, epidemii mult mai grave și 
molipsitoare decât ceea ce trăim astăzi. Epidemii 
de boli cumplite au decimat Imperiul Roman. O 
mare epidemie de ciumă a devastat Imperiul Bizan-
tin pe vremea Sfântului Împărat Iustinian cel Mare, 
ctitorul Catedralei Sfânta Sofia din Constantinopol; 
până și acesta a zăcut bolnav, însă s-a vindecat. 
Epidemie de ciumă a fost și la noi în țară și în alte 
locuri în trecutul îndepărtat. Chiar și în timpul vieții 
Sfântului Calinic de la Cernica a fost o epidemie de 
ciumă, după cum aflăm din Patericul Românesc. 
Bunicii și străbunicii noștri au trecut prin epidemii 
de holeră, de tifos și prin gripa spaniolă. Înaintașii 
noștri au traversat aceste grele încercări, înfrun-
tându-le creștinește, prin rugăciune, prin procesi-
uni, prin cinstirea icoanelor Maicii Domnului și a 
sfintelor moaște ale sfinților ocrotitori. Astfel au 
fost izbăviți, s-au ridicat, viața a mers mai departe, 
lumea nu a stat pe loc.
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were delivered, they were raised, life went on, the 
world did not stand still.
But we are alive now, beloved brother and beloved 
sister, and we should quickly become aware of it 
in a world that has removed God from its cent-
er and for which the Holy Liturgy is an ordinary 
public gathering with a high degree of risk of infec-
tion. We are a menace, a threat, a danger to this 
world. Behold, how difficult it has been for you, 
my beloved, those from our homeland Romania, 
all this time. You have hardly received comfort, 
consolation, on these Paschal Days, not without 
paying a high price, not without being pointed to 
and accused. And for what? For being allowed to 
take light from one another, from the altar of the 
Church, for keeping the tradition. An occasion to 
unite Romania with the chain of lights of the Resur-
rection passed from one another was turned into 
an experience of intimidation of the faithful. An 
occasion to counterpose pathological contamina-
tion to the “contamination” with the Light of the 
Resurrection, that is, an event which would have 
brought serenity, peace, encouragement for all, 
not only for the faithful, was presented as an event 
that was to lead to “burials.” O, what a deception! 
What a mistake!
Yes, my beloved, there is a pandemic. Yet, the 
“remedy” now invented provokes an infodem-
ic unleashed throughout the world: confusion, 
turmoil, horror, revolt, frustration, anxiety. And 
the same who created it “calm” us down, by tell-
ing us that it is only the beginning, that the world 
will not return to its previous state, and we shall 
live “a new normality.” What could it be? A world 
governed by fear? A world of interdictions? What 
should be our place, the place of the faithful and 
our gathering together in the house of the Lord, in 
such a world?
These questions trouble me, who have your souls 
in my care, and am responsible for you, beloved 
brother and dear sister, before the Righteous 
Judge. We shall not find answers if we allow our 
hearts and minds to be overwhelmed by the trou-
ble and horror of these days. It is difficult – even 
hazardous – to put forth concrete solutions and 
recipes for survival. But I assure you with all my 
heart of this: God shall not leave us! Christ does 
not abandon His friends! The Mother of God does 

Însă noi trăim acum, iubite frate și iubită soră, și 
este cazul să o conștientizăm grabnic, într-o lume 
care l-a scos pe Dumnezeu din centrul ei și pentru 
care Liturghia este o oarecare adunare publică 
cu un grad ridicat al riscului de infectare. Pentru 
această lume, noi suntem o amenințare, un risc, 
un pericol. Iată cât de greu v-a fost vouă, iubiților, 
cei din țara-mamă, România, în toată această 
perioadă. Cu greu vi s-a acordat o mângâiere, o 
consolare, de Sfintele Paști, însă nu fără a plăti un 
preț scump, nu fără a fi arătați cu degetul și puși 
la stâlpul infamiei. Și pentru ce? Pentru a fi lăsați 
să luați lumină unul de la altul, pornind de la alta-
rul Bisericii, respectând regulile. O ocazie de a uni 
România cu un lanț al luminilor Învierii trecute de 
la unul la altul a fost transformată într-un prilej 
de intimidare a celor credincioși. O ocazie de a 
contrapune contagierii patologice „contagierea” 
cu Lumina Învierii, adică un eveniment care ar fi 
adus seninătate, pace, încredere pentru toți, nu 
doar pentru cei credincioși, a fost prezentat ca un 
eveniment ce va produce „înmormântări”. Vai, ce 
înșelare! Vai, ce greșeală!
Da, iubiții mei, este pandemie. Însă „leacul” născo-
cit acum provoacă o infodemie dezlănțuită asupra 
lumii: confuzie, tulburare, groază, revoltă, frustrare, 
neliniște. Și tot cei care l-au născocit ne „liniștesc” 
spunându-ne că e doar începutul, că lumea nu va 
reveni la cele dinainte, că vom trăi într-o „nouă 
normalitate”. Care să fie aceasta? O lume stăpânită 
de și prin frică? O lume a interdicțiilor? Ce loc vom 
avea noi, credincioșii, și adunările noastre în casa 
Domnului într-o astfel de lume?
Iată întrebările care mă frământă pe mine, cel care 
am în grijă sufletele voastre, cel care dau soco-
teală înaintea Dreptului Judecător pentru tine, 
iubite frate, și pentru tine, iubită soră. Nu vom 
găsi răspunsuri dacă ne vom lăsa inimile și cuge-
tele invadate de tulburarea și urâtul acestor zile. 
Soluții concrete și rețete de supraviețuire e greu – 
și chiar riscant – să dai. Însă vreau să te încredințez 
din toată inima de aceasta: Dumnezeu nu ne va 
părăsi! Hristos nu-și abandonează prietenii! Maica 
Domnului nu-și uită fiii lacrimilor sale! Sfinții ocro-
titori nu-și vor astupa urechile! Chiar și când ne 
simțim părăsiți, abandonați, Hristos este alături de 
noi, căci El, înainte de noi și pentru noi, a trăit pără-
sirea totală, pe crucea răstignirii, strigând: „Eli, Eli, 



Părintele Episcop Macarie Drăgoi al Episcopiei Europei de Nord săvârșind slujba Învierii Domnului în parohia din Tungelsta, Rega-
tul Suediei, în 19 aprilie 2020  | His Grace Bishop Macarie Drăgoi of Northern Europe officiating the service of the Resurrection 
of the Lord in the parish in Tungelsta, the Kingdom of Sweden, April 19th, 2020
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not forget the children of her tears! The protec-
tor saints shall not turn a deaf ear! Even when we 
feel forlorn and abandoned, Christ is beside us, for 
He, before us, experienced total abandonment on 
the cross of His crucifixion, crying out: Eli, Eli, lama 
sabahtani? That is, My God, My God, why have you 
forsaken Me? (Matthew 27:46). Our Saviour expe-
rienced this complete abandonment by His Father 
precisely in order to be with us in our moments 
of abandonment! So, there shall be a way for us! 
We will receive an answer if we pray! God shall not 
overlook our tears! This is my faith, this is my hope, 
this is my confession! I pray to God that this is your 
faith, your hope and your confession, as well.
Whatever your problems, you must remember, 
brother and sister, that evil was vanquished on the 
cross two thousand years ago. O, yes, God may 
allow many things. He allowed the crucifixion of His 
Son. He allowed deadly famine and other trials. He 
allowed the fall of Constantinople. He allowed the 
terrible communist prisons. Our faith is not naïve. 
We have seen what mankind is capable of when it 
submits to the power of the evil one. However, all 
these had an end. Evil cannot become permanent. 
It cannot become eternal, unless we let it govern 
our souls by becoming complicit in it. Therefore, 
our fight is to free ourselves from sin, and be unit-
ed with Christ. If we are to climb to Golgotha, then 
we shall be crucified; and if we are to be crucified, 
then we shall die on the cross, be buried, and be 
raised again.
Because Christ is risen!
 
Your co-celebrant, father, brother and friend,
well-wisher and fervent intercessor to the Lord,
 
† Bishop Macarie

Issued at the diocesan residence in Stockholm, the 
Kingdom of Sweden, on the Feast Day of the Resur-
rection of our Lord, in the year of salvation 2020

lama sabahtani? Adică: Dumnezeul Meu, Dumneze-
ul Meu, de ce M-ai părăsit?” (Matei 27, 46). Mântu-
itorul a trecut prin această experiență a părăsirii 
totale de către Părintele Său, tocmai pentru a fi 
alături de noi în clipele părăsirii noastre! Așadar, 
va fi o cale pentru noi! Vom primi răspuns dacă ne 
vom ruga! Lacrimile noastre nu vor fi trecute cu 
vederea! Aceasta este credința mea, aceasta este 
nădejdea mea, aceasta este mărturisirea mea!  Mă 
rog Domnului ca aceasta să fie și credința, nădej-
dea și mărturisirea ta.
Orice va fi, trebuie să-ți aduci aminte, frate, soră, 
că răului i s-a pus cruce acum două mii de ani. Oh, 
da, Dumnezeu multe poate îngădui. A îngăduit 
răstignirea Fiului Său. A îngăduit foamete cruntă și 
alte grele încercări. A îngăduit căderea Constanti-
nopolului. A îngăduit cumplitele temnițe comunis-
te. Credința noastră nu e naivă. Am văzut de ce e în 
stare omenirea când se află sub puterea celui rău. 
Însă toate acestea au avut un sfârșit. Răul nu se 
poate permanentiza. Nu se poate înveșnici decât 
dacă-l lăsăm să ne guverneze sufletele, decât dacă 
ne facem părtași lui. De aceea, lupta noastră este 
să ne eliberăm de păcat și să ne unim cu Hristos. 
Căci, de vom trece prin Golgota, vom fi și răstigniți; 
iar de vom fi răstigniți, vom și muri pe cruce; vom fi 
și înmormântați, însă vom fi și înviați.
Pentru că Hristos a înviat!

Al vostru împreună slujitor, părinte, frate și prieten,
de tot binele voitor și fierbinte rugător către Domnul,

† Episcopul Macarie

Dată în Reşedinţa episcopală din Stockholm, Rega-
tul Suediei, la Praznicul Învierii Domnului, în anul 
mântuirii 2020
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Pastorală la Nașterea
Domnului în anul 2021: 
„Nașterea Domnului, unica 
resetare adevărată a lumii”
Pastoral Letter for the Nativity of our Lord 2021: 
“The Nativity of our Lord, the Only  
True Reset of the World”

† Macarie 
Din mila şi purtarea de grijă a Celui Preaînalt, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, iubiţilor 
fraţi preoţi şi diaconi, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi alesului popor al lui Dumnezeu, har, pace, linişte şi bucurie 
de la Hristos Cel născut în ieslea Betleemului şi în ieslea inimilor noastre, iar din parte-mi părintească şi frăţească 
îmbrăţişare! | 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!

Honourable ministers of the holy altars,
Beloved brothers and sisters, fellow worshippers,
By celebrating the Nativity, we rejoice together 
with the shepherds, with the Righteous Joseph, 
and with the three wise men from the Orient, at 
the sight of the Infant lying in the manger, carried 
with love and gently breastfed by His Most Pure 
and Blessed Mother, and together with the heav-
enly hosts we sing: “Glory to God in the high-
est, and on earth peace, goodwill toward men.” 
(Luke 2:14)

Cinstiţi slujitori ai Sfintelor Altare,
Iubiţi fraţi şi surori împreună-rugători,
Sărbătorind Nașterea Domnului ne bucu-
răm laolaltă cu păstorii, cu Dreptul Iosif și cu 
cei trei magi de la răsărit de Pruncul culcat în 
iesle, purtat cu dragoste pe brațe și alăptat cu 
gingășie de Maica Sa Preacurată și Preanevino-
vată, iar împreună cu întreaga oaste cerească 
doxologim: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu 
şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” 
(Luca 2, 14)
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Totodată, ne înfiorăm de indiferența și răceala 
oamenilor care n-au avut milă de o biată femeie ce 
urma să nască, ci au trimis-o într-un grajd improvi-
zat într-o peșteră; de nebunia paranoică a regelui 
Irod; de uciderea pruncilor și de durerea nemărgi-
nită a maicilor acestora, precum și de peregrinarea 
Sfintei Fecioare și a Dreptului Iosif care, cu un copil 
abia născut, au fost nevoiți să se refugieze în Egipt.
Bucuria Nașterii Mântuitorului Hristos covârșește 
însă toate aceste dureri și sfâșieri ale inimii. Le 
covârșește deoarece întruparea Fiului lui Dumne-
zeu înseamnă reîntemeierea lumii, restaurarea lui 
Adam cel căzut și a strămoașei Eva. Este unica și 
singura „resetare” autentică a lumii. Dar modul 
în care se face aceasta este aparte, căci „gânduri-
le lui Dumnezeu nu sunt asemenea cu gândurile 
oamenilor” (cf. Isaia 55, 8). Această reîntemeiere a 
lumii nu a avut loc ca o manifestare de putere, ca o 
revoluție, ca o schimbare bruscă, ci ca o caldă și deli-
cată îmbrățișare părintească. Nu a avut loc nici ca o 
ștergere a trecutului, ci ca o împlinire a unor vechi 
doruri și suspine. Însă nu a făgăduit Hristos-Mesia 
că lumea astfel reîntemeiată va fi lipsită de dureri, 
de necaz, de suferință, ci că El va fi cu noi și prin El 
vom birui toată lucrarea vrăjmașă, fiind capabili să 
trecem „prin”, și nu „peste” aceste suferințe.

Dragii mei,
Vă invit să privim toată pronia dumnezeiască a 
Întrupării Fiului lui Dumnezeu și dintr-o altfel de 
perspectivă. Iată, când prăznuim Paștile, deseori 
accentuăm faptul că Fiul lui Dumnezeu de bunăvoie 
S-a dat pe mâna vrăjmașilor Săi. Părintele ceresc a 
îngăduit arestarea, batjocorirea și răstignirea Fiului 
Său. A îngăduit să treacă prin inima mult îndurera-
tei Fecioare Maici sabia suferinței, de a-și vedea Fiul 
zdrobit de răutatea vrăjmașă. A îngăduit să se risi-
pească ucenicii Săi și să fie trădat de doi dintre ei.
Toate acestea sunt întâlnite și în momentul 
Nașterii Fiului Său. Întrupându-Se Hristos Domnul, 
Prunc fiind, a îngăduit ca Preasfânta Născătoa-
re de Dumnezeu, aflată în grija Dreptului Iosif, 
să nu găsească găzduire decât într-o peșteră din 
Betleemul Iudeii. A îngăduit ca Irod să ucidă prun-
ci neprihăniți și să sufere maici nevinovate. Nu a 
voit, S-a întristat văzând răutatea oamenilor, dar 
a îngăduit ca Maica Domnului și Dreptul Iosif să 
fie nevoiți să ia calea unui exil forțat. Umilul grajd 

At the same time, we are horrified by the indiffer-
ence and callousness of people who did not pity 
a poor woman about to give birth but sent her to 
a makeshift stable in a cave. We are horrified by 
the paranoid madness of King Herod, the slaughter 
of infants and the boundless pain of their mothers, 
as well as the pilgrimage of the Blessed Virgin and 
the Righteous Joseph, who, with a new-born child, 
were forced to flee to Egypt. 
However, the joy of the Nativity of the Saviour 
overshadows this great sorrow. It outweighs it 
because the incarnation of the Son of God brings 
about the re-creation of the world, the restoration 
of the fallen Adam and our ancestor Eve. It is the 
only actual “reset” of the world. But the way this 
is done is extraordinary, for “the thoughts of God 
are not like the thoughts of men” (Isaiah 55:8). This 
re-creation of the world was not a manifestation 
of power, a revolution, a sudden shift, but rather 
resembled a warm and delicate parental embrace. 
It did not erase the past, but it fulfilled old long-
ings and expectations. But Christ-the Messiah did 
not promise that the world thus renewed would be 
free from pain, sorrow, and suffering, but that He 
would be with us and through Him, we would over-
come all evil, would be able to go “through” and 
not “over” these sufferings.

My beloved,
I invite you regard the divine providence of the 
Incarnation of the Son of God from a different 
perspective. When we celebrate the Resurrection, 
we often emphasize that the Son of God willingly 
gave Himself into the hands of His enemies. His 
Heavenly Father allowed His Son to be arrested, 
insulted and crucified. He let the sword of suffer-
ing pass through the heart of the grieving Virgin 
Mother as she saw her Son crushed by the enemy’s 
wickedness. He allowed His disciples to be scat-
tered and two of them to betray.
Similar things also happened on His Son’s birth. 
When Christ, the Lord, was incarnated as an Infant, 
God allowed the Most Holy Mother of God, in the 
care of Righteous Joseph, to find shelter only in 
a cave in Bethlehem, in Judea. He allowed Herod 
to kill innocent babies and innocent mothers to 
suffer. He did not want this, he was saddened to 
see the wickedness of the people, but he allowed 



Părintele Episcop Macarie Drăgoi al Episcopiei Europei de Nord săvârșind Sfânta Liturghie de Praznicul Nașterii Domnului în parohia din Oslo, 
Regatul Norvegiei, 25 decembrie 2021 | His Grace Bishop Macarie Drăgoi of Northern Europe officiating the Holy Liturgy on the feast of the 
Nativity of the Lord in the Parish in Oslo, the Kingdom of Norway, December 25th, 2021
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the Mother of God and the Righteous Joseph to 
take the path of forced exile. The humble stable 
corresponds to the later Cross, then a cursed 
instrument of death; the persecution of Herod 
is similar to the persecution of the elders of the 
Jews against Him; and the sufferings of all the 
mothers of the slain infants, to the pain felt by 
the sorrowful Mother at the crucifixion of her Son 
and our Saviour.
All these could have been different. He could have 
been born in a better place, if not a palace, as we 
often point out to emphasize the humble incarna-
tion of the Son of God – but a cave, a stable? He 
was rejected by His people, and the powerful were 
disturbed to the point of ordering a genocide of 
infants. And could the Holy Mother not be spared 
so much struggle, the rejection of those around 
her, unjust suspicions, fleeing?
Well, no. God allowed evil to act, and to reveal 
what lay in the hearts of men – the powerful and 
the humble, the ordinary and the rulers, the distant 
and the near. He allowed all this, seemingly in stark 
contrast to the messianic promises of His birth. The 
Messiah is born; he is now among us, but he does 
not crush his enemies; he does not intervene to 
stop madness, murder, wickedness.
Why? First of all, because God fully respects human 
free will. He respects human dignity, even in the 
case of killers, tyrants, and traitors. Because God 
became incarnate, “taking the form of a slave” 
(Philippians 2:7), fully accepting our “poverty,” 
that is, fully embracing the human condition in 
its most vulnerable form, apart from sin. In doing 
so, He showed His unspeakable love for man, and 
especially for the lowborn, humble, meek, perse-
cuted, despised, and wronged. He showed His love 
by becoming like them, “emptying Himself,” to set 
them free and raise them to the noble standing of 
His Father’s adopted children and His lesser breth-
ren. He allowed all this because the Son of God did 
not become incarnate to remove suffering from 
the world but to fill it with His presence, to carry us 
on His shoulders like a cross, and help us bear it in 
a salvific manner.

Beloved brother and beloved sister,
Let us, therefore, rejoice in celebrating the 
Nativity of the Lord, and remember what kind 

corespunde Crucii de mai târziu, pe atunci bleste-
mat instrument de condamnare la moarte; prigoa-
na lui Irod cu prigoana mai-marilor iudeilor față de 
El; iar suferințele tuturor maicilor pruncilor uciși, cu 
durerea resimțită de Maica Îndurerată la răstigni-
rea Fiului său și Mântuitorului nostru.
Ar fi putut să nu fie așa. Poate nu chiar să se nască 
în palate, cum deseori subliniem acest contrast al 
întrupării smerite a Fiului lui Dumnezeu – dar chiar 
într-o peșteră, într-un grajd? Nu a fost primit de ai 
Săi, iar cei puternici s-au tulburat chiar până la un 
genocid al pruncilor. Și nu ar fi putut să ușureze 
nevoințele Maicii Preasfinte, să o scutească de 
respingerea celor din jur, de bănuieli nedrepte,  
de peregrinare?
Iată că nu. Iată că a îngăduit răului să se 
desfășoare, a îngăduit să se descopere ce este în 
inimile oamenilor, ale celor puternici și ale celor 
umili, ale celor de rând și ale celor mai-mari, ale 
celor de departe și ale celor de aproape. A îngă-
duit toate acestea, aparent în deplin contrast cu 
făgăduințele mesianice ale nașterii Sale. Mesia 
se naște, este acum printre noi, dar iată că nu-și 
zdrobește vrăjmașii, iată că nu intervine pentru 
a opri nebunia, crima, răutatea.
De ce? Întâi de toate, pentru că Dumnezeu respec-
tă întru totul și până la capăt libertatea omului. 
Îi respectă demnitatea, chiar și când este vorba 
despre ucigași, tirani, vânzători de frate. Pentru că 
Dumnezeu s-a întrupat, „chip de rob luând” (Filipeni 
2, 7), asumându-și până la capăt „sărăcia” noastră, 
adică asumându-și plenar condiția umană în cea mai 
vulnerabilă ipostază a sa, afară de păcat. Făcând 
aceasta, El a arătat nespusa Sa dragoste pentru om 
și mai cu seamă pentru cei umili, smeriți și blân-
zi, prigoniți, disprețuiți și nedreptățiți. Și-a arătat 
dragostea devenind asemenea lor, „golindu-se 
pe Sine”, pentru a-i elibera și pentru a-i ridica la 
statutul nobil de copii adoptivi ai Părintelui Său și 
frați ai Săi mai mici. A îngăduit toate acestea deoa-
rece Fiul lui Dumnezeu nu S-a întrupat ca să elimi-
ne suferința din lume, ci ca să o umple cu prezența 
Sa, să ne ia pe umerii Săi, ca pe o cruce, și să ne 
ajute să o traversăm, să o purtăm mântuitor.

Preaiubite frate şi preaiubită soră,
Să ne amintim, așadar, bucurându-ne de Nașterea 
Domnului, de ce fel de Mesia avem și de cum 
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lucrează El în lume. Și amintindu-ne acestea, retră-
ind evenimentul Nașterii, să înțelegem de ce îngă-
duie El atâta rău și tulburare în această lume și în 
aceste vremuri pe care le trăim. Le îngăduie ca să 
se descopere ce este în inima omului. Le îngădu-
ie ca să ne încerce. Le îngăduie și nu pune capăt 
răutății mai-marilor, prigoanelor, lipsurilor, planu-
rilor malefice ca să nu uiți, tu, frate, tu, soră, că 
odată ce le îngăduie le-a și pus hotar. De-acum, 
nu mai suntem singuri, ci cu Iisus „Emanuel, care 
se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu” (Matei 1, 23). 
Marea e învolburată, iar corabia e lovită de valuri 
mari,  însă „Cu noi este Dumnezeu”, cu al Său har și 
cu a Sa iubire de oameni.
Și la ce fel de vremuri ne referim? Iată, dragii mei, 
intrăm deja în al doilea an al unei „mari resetări”, 
adică al felului în care s-au sfătuit între ei mai-
marii lumii să o schimbe și să o stăpânească. Și ei 
vor să reîntemeieze lumea, dar într-un mod faus-
tic, viclean, utopic. O lume care promite eliberare, 
dar care aduce robie; care promite sănătate eter-
nă, dar care permanentizează spitalul; care promi-
te fericire doar dacă ești deposedat de toate cele 
firești. De fapt, această „resetare” aduce mult cu 
ceea ce noi, românii, am trăit cu doar câteva dece-
nii în urmă. O lume a controlului, a supravegherii, 
a raționalizării, a penuriei. A unor lipsuri planifica-
te, a unei stări permanente de teroare, a stăpâni-
rii prin divizare. Îi spuneam, pe atunci, comunism. 
Iată că revine, de această dată în forme noi și cu 
ajutorul noilor tehnologii. Bate un vânt de schim-
bare chiar și în ceea ce privește marile sărbă-
tori creștine și nu suntem prea departe de reîn-
toarcerea lui „Moș Gerilă” în locul Crăciunului.
Este o lume pe care vizionarul monah Nico-
lae Steinhardt de la Rohia a descris-o profetic 
într-unul din eseurile sale din tinerețe: „Unii 
ar voi să vadă lumea organizată după stilul şi 
asemănarea unui spital. Ei visează numai anali-
ze, controale, vizite, inspecţii, injecţii, certifica-
te, fişe, observaţii, carantine, diete, prescripţii 
şi operaţii. Societatea omenească ar deveni, în 
acest vis urât, un sanatoriu cu disciplină de fier, 
cu paturi numerotate, pază la poartă, o plapu-
mă de om, 250 g de pâine pe zi, un număr fix de 
calorii, vaccinuri săptămânale, radiografii luna-
re, măsurători anuale şi înmormântare igienică 
la sfârşit”. [1]

of Messiah we have, and how He works in the 
world. And remembering these, reliving the 
event of the Nativity, let us understand why He 
allows so much evil and turmoil in this world and 
in these times we live in. He allows them in order 
to reveal what lies in the heart of man. He allows 
them to test us. He allows them and does not 
put an end to the wickedness of the rulers, to 
persecutions, to poverty, to evil schemes so that 
you, brother and sister, remember that once he 
allows them, he has also set a limit for them. We 
are no longer alone, but with Jesus “Immanuel, 
which means: God is with us” (Matthew 1:23). 
The sea is swirling, and huge waves rock the ship, 
but “God is with us,” with His grace and love  
for people.
What times are we living in? My beloved, we 
are already entering the second year of a “great 
reset” of the way world rulers have decided to 
change and control it. They, too, want to reshape 
the world, but in a faustic, cunning, utopian way. 
A world that promises deliverance but that brings 
bondage, which promises eternal health but 
which perpetuates illness, which promises happi-
ness only if you are deprived of all things natural. 
This “resetting” resembles what we Romanians 
experienced only a few decades ago. A world of 
control, surveillance, rationalization, scarcity. 
Of planned shortages, of a permanent state of 
terror, of domination by division. It used to be 
called communism. It is returning in new forms 
and with the help of new technologies. Changes 
even target the great Christian holidays, and we 
are not very far from the return of “Father Frost” 
to supplant Christmas.
It is a world that the visionary monk Nicolae Stein-
hardt of Rohia described prophetically in one of 
his early essays: “Some would like the world to 
be organized and run like a hospital. They only 
dream of tests, controls, visits, inspections, injec-
tions, certificates, files, observations, quarantines, 
diets, prescriptions, and operations. Human soci-
ety would become, in this nightmare, a sanatorium 
with iron discipline, with numbered beds, a guard 
at the gate, one blanket per person, 250 g of bread 
a day, a fixed number of calories, weekly vaccina-
tions, monthly x-rays, annual measurements and 
hygienic burials at the end.” [1]

about:blank


43CandelaNordului

My beloved,
All of this is, of course, allowed by God. Only He 
knows when and how to end “the counsel of the 
princes” (Psalm 32:10). But what we do know is that 
He has the last word, “His counsel endures forever.” 
We know that although there is no room for Him 
in this new world, He is with us. “God is with us,” 
with us is Christ Immanuel, if we also remain stead-
fastly in Him. And if there is no room for Him in this 
world, as there was not when He was born, but he 
had to be laid in the manger of the animals, there 
will be no room for us either.
This prompts us to be more alert, more vigilant, 
more focused on the essentials of life. It urges us 
to long for the Kingdom of Heaven, our true home, 
our true homeland. It urges us to seek the compa-
ny of God’s friends, of His household. He encour-
ages us to attend the church, cleanse ourselves, 
and heal our souls in the Sacrament of Confession, 
communing with His Body and Blood.
By confessing and working together, worshiping the 
Infant born in the manger of Bethlehem and our 
hearts, I wish you a holy and edifying feast, pure joy, 
and the fulfilment of all good expectations.

Your servant, brother, and friend,
well-wisher and fervent intercessor,

† Bishop Macarie

Issued at the diocesan residence in Stockholm, the 
Kingdom of Sweden, on the Feast Day of the Nativ-
ity of our Lord in the year of salvation 2021

[1] N. Steinhardt, Articole burgheze, Polirom Publishing House in 

co-editing with Saint Anne Monastery in Rohia, 2008, pp. 96-97.

Preaiubiţii mei,
Toate acestea sunt, după cum se vede, îngăduite 
de Dumnezeu. El știe când și cum va pune hotar 
„sfaturilor căpeteniilor” (Psalmul 32, 10). Dar ceea 
ce știm este că El are ultimul cuvânt, „sfatul Lui 
rămâne în veac”. Ceea ce mai știm este că, deși nu 
I se face loc în această lume resetată, El este cu 
noi. „Cu noi este Dumnezeu”, cu noi este Hristos 
Emanuel, dacă și noi rămânem statornici întru El. 
Și dacă nu e loc pentru El în această lume, așa cum 
nu a fost nici când S-a născut, fiind culcat în ieslea 
necuvântătoarelor, nu va fi loc nici pentru noi.
Aceasta ne îndeamnă să fim mai treji, mai veghe-
tori, mai concentrați la esența vieții. Ne îndeamnă să 
râvnim la Împărăția Cerurilor, adevărata noastră casă, 
adevărata noastră patrie. Ne îndeamnă să căutăm 
compania prietenilor lui Dumnezeu, a casnicilor Săi. 
Ne îndeamnă să venim la Biserică, să ne curățim și să 
ne vindecăm sufletele în Taina Spovedaniei, cumine-
cându-ne cu Trupul și Sângele Său.
Acestea împreună mărturisind și lucrând, împreu-
nă aducând închinare Pruncului Cel născut în ieslea 
Betleemului și a inimilor noastre, vă urez praznic 
sfânt și înălțător, bucurie curată și plinirea tuturor 
așteptărilor de bine.

Al vostru slujitor, frate și prieten,
de tot binele voitor și fierbinte rugător, 

† Părintele Episcop Macarie

Dată în Reşedinţa Episcopală din Stockholm, Rega-
tul Suediei, la Praznicul Naşterii Domnului, în anul 
mântuirii 2021

[1] N. Steinhardt, Articole burgheze, Polirom în coeditare cu Mănăs-

tirea „Sfânta Ana” de la Rohia, 2008, pp. 96-97.
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Iubiţi fraţi şi surori împreună-rugători,
La Cina cea de Taină, ucenicii Îl ascultau cu inimile 
strânse și întristate pe Hristos, Care le descoperea 
adevărul despre Pătimirile iminente prin care avea 
să treacă și despre sfârșitul perioadei de ucenicie pe 
care o petrecuseră alături de El. Inevitabil, cu toții 
resimțeau durerea despărțirii, neînțelegând la ce folo-
sea o despărțire scurtă, temporară, de Hristos, pentru 
a se reuni apoi cu El întru Duhul Sfânt. Această mână 
de oameni inimoși, sinceri, care-L iubeau pe Iisus și 
care iubeau învățăturile Sale trăiau în mijlocul unei 

Beloved brothers and sisters, fellow worshippers,
At the Last Supper, the disciples listened with 
saddened, sorrowful hearts to Christ Who was show-
ing them the truth about the imminent Passions which 
He was to suffer and about the upcoming end of the 
time they had spent beside Him in discipleship. They 
were all inevitably distressed, unable to understand 
what the use of a short, temporary, separation from 
Christ was; however, they were reunited with Him in 
the Holy Spirit afterwards. These few wholehearted, 
honest people, who loved Jesus and who loved His 

Pastorală la Învierea Domnului  
în anul 2021: „Nu vă temeți!”
Pastoral Letter for the Resurrection of our Lord  
in 2021: “Be of Good Cheer!”

† Macarie 
Din mila şi purtarea de grijă a Celui Preaînalt, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, iubiţilor 
fraţi preoţi, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi alesului popor al lui Dumnezeu, har, pace, linişte şi bucurie de la 
Hristos Cel Răstignit şi Înviat, iar din parte-mi părintească şi frăţească îmbrăţişare cu salutul pascal: Hristos a înviat!   
| Through the mercy and providence of the Most High, Bishop of the Romanian Orthodox Diocese of Northern Eu-
rope, 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 greet-
ing, Christ is risen!
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teachings, were living in the midst of a hostile, bitter, 
power-thirsty world dominated by the “prince of this 
world” (John 14:30), that is the devil.
Against this handful of simple men – fishermen and 
former publicans, were pitted all the power struc-
tures: the huge Roman Empire, the parodic king 
Herod, and – most painfully, for these Israelites – the 
priestly and scholarly elite. Moreover, the inconsist-
ent masses of the Jewish people were easily influ-
enced and manipulated by the scribes and Pharisees, 
as it happened at the moment of Saviour Christ’s 
unjust arrest and condemnation.
 Even His disciples, not yet “endued with power from 
on high” (Luke 24:49), were still liable to the old human 
nature, so dramatically reflected in Peter’s reaction, the 
chief apostle, who denied the Son of God three times. 
According to human reason, this group’s survival odds 
were null. Without their Shepherd, the group would 
have dispersed, teachings would have been forgotten, 
most disciples would have been driven away or simply 
killed. Moments before the outset of the tragic events 
which culminated with the crucifixion and killing of 
the Lord, Christ Himself addressed these despondent, 
dejected disciples: “These things I have spoken unto 

lumi ostile, înveninate, însetate de putere, aflate sub 
influența celui pe care Mântuitorul l-a numit „stăpâ-
nitorul acestei lumi” (Ioan 14, 30), adică diavolul.
Împotriva acestui mic grup format din câțiva oameni 
simpli, pescari și foști vameși, erau toate structuri-
le de putere: uriașul imperiu roman, parodicul rege 
Irod și, cel mai dureros pentru acești israeliți, însăși 
elita cărturărească și preoțească. Mai mult decât 
atât, mulțimile șovăielnice ale poporului iudeu erau 
ușor de atras și de manipulat de către cărturari și 
farisei, așa cum s-a întâmplat în momentul arestării 
și osândirii nedrepte a Mântuitorului Hristos.
Chiar și ucenicii, încă „neîmbrăcaţi cu putere de sus” 
(Luca 24, 49), erau tributari firii celei vechi, atât de 
dramatic reflectate în reacția lui Petru, verhovni-
cul, care s-a lepădat de Fiul lui Dumnezeu de trei 
ori. Potrivit oricăror socoteli omenești, șansele de 
supraviețuire ale acestui grup erau nule. Lipsit de 
Păstorul lor, grupul s-ar fi destrămat, învățăturile 
ar fi fost uitate, majoritatea ucenicilor ar fi pierit 
alungați sau uciși de-a dreptul. Acestor ucenici, 
triști și dezorientați, aflați cu câteva momente 
înaintea izbucnirii tragicelor evenimente care au 
culminat cu răstignirea și uciderea Domnului, El 

Părintele Epi-
scop Macarie 
Drăgoi al Epi-
scopiei Euro-
pei de Nord 
s ă v â r ș i n d 
Slujba Învierii 
Domnului în 
parohia din 
Copenhaga, 
Regatul Da-
n e m a r c e i , 
2 mai 2021 
| His Grace 
Bishop Ma-
carie Drăgoi 
of Northern 
Europe of-
ficiating the 
service of the 
Resurrection 
of the Lord in 
the parish in 
Copenhagen, 
the Kingdom 
of Denmark,  
May 2nd, 2021
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you, that in Me ye might have peace. In the world ye 
shall have tribulation: but be of good cheer; I have over-
come the world” (John 16:33).
From then on, all Christ’s disciples who have followed 
him to the end unwaveringly have overcome in Him all 
the enmity of the world and all the wiles of the one who 
is “a murderer from the beginning“ (John 8:44). Neither 
the old empires, nor totalitarian powers were able to 
extinguish the fire of faith kindled by Jesus in the hearts 
of those who love and follow Him.

My beloved,
Lately we have seen things which a decade ago we 
deemed not possible. Human nature itself is denied, the 
order of life is contested, the memory of the saints and 
heroes is disregarded. All that is noble, beautiful, virtu-
ous is now abhorred. All that is shameful, blasphemous, 
deceitful and cunning is promoted. Even worse, we are 
insistently requested to not only tolerate, but to adhere 
to these blasphemous acts.
In the views of those who consider themselves lead-
ers of the nations and philanthropists, God is absent, 
and Christianity hinders the progress they promise to 
the masses. There is no place for liberty and dignity in 
the world they proffer. In their foolishness, they seek 
to reshape the world, to proceed to a “great reset” 
and create a “new man”, estranged from heaven, sepa-
rated from fellow people and kept under the control of 
artificial intelligence technology. But it is only the One 
God, the Creator of this world, Who can “reset” it. He 
did so when, on account of people’s corrupted ways, 
unleashed the Flood over the whole world, keeping 
Noah and his family alive in the ark for its restoration. 
The Incarnation, the Crucifixion and the Resurrection 
of the Lord are also a restoration of the whole creation, 
while the true new man is the man “which after God is 
created according to God’s righteousness and purity of 
the truth” (Ephesians 4:24).
The last great restoration of the world will take place 
at the Parousia, the Second Coming when Christ shall 
come, as the announced to the deceitful Synedrion who 
sentenced Him to death, on the clouds of heaven, at 
the right hand of the Almighty (Mark 14:62). Then the 
Last Judgement or the universal Judgement shall take 
place and shall do justice forever and establish “a new 
heaven and a new earth” (Revelation 21:1). Then, the 
whole creation shall be transfigured by the fire of Grace.
This is our faith as confessed by a cloud of witnesses – 

Însuși le spune: „Acestea vi le-am grăit, ca întru 
Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar 
îndrăzniţi. Eu am biruit lumea” (Ioan 16, 33).
De atunci până în zilele noastre, toți ucenicii lui Hris-
tos care L-au urmat pe Acesta până la capăt, fără 
șovăială, au biruit întru El toată vrăjmășia lumii și 
toate uneltirile celui care este „ucigător de oameni” 
(Ioan 8, 44). Nici vechile imperii, nici puterile totali-
tare nu au reușit să stingă focul credinței aprins de 
Iisus în inimile celor care-L iubesc și Îl urmează pe El.

Preaiubiţii mei,
În aceste vremuri am văzut multe lucruri pe care cu 
un deceniu sau două în urmă nu le gândeam a fi posi-
bile. Este negată însăși firea omului, sunt contestate 
rânduielile vieții, memoria sfinților și a eroilor este 
batjocorită. Tot ce este demn, nobil, frumos, virtu-
os stârnește cumplite împotriviri. Tot ce e de rușine, 
blasfemic, mincinos și viclean este promovat. Mai 
rău decât atât, ni se cere tot mai insistent nu doar să 
tolerăm, dar să și aderăm și noi la aceste blestemății.
Cei care se socotesc pe ei că sunt conducători 
și filantropi ai popoarelor au o viziune din care 
Dumnezeu lipsește și în care creștinismul e o pova-
ră pentru progresul pe care ei îl făgăduiesc celor 
mulți. În lumea pe care ne-o propun, nu există loc 
pentru libertate și demnitate. În nesăbuința lor, 
ei caută să reîntemeieze lumea, să procedeze la o 
„mare resetare” și să formeze un „om nou”, dezră-
dăcinat de cer, separat de semenii săi și contro-
lat de sisteme inteligente tehnologice. Însă doar 
Unicul Dumnezeu, Creatorul acestei lumi, este Cel 
Care o poate „reseta”. A făcut astfel când, din prici-
na stricării rânduielii oamenilor, a vărsat potopul 
peste întreaga lume, păstrându-l în arcă pe Noe cu 
familia, pentru reîntemeierea acesteia. Întruparea, 
Răstignirea și Învierea Domnului sunt, de aseme-
nea, înnoirea întregii creații, iar adevăratul om nou 
este cel „după Dumnezeu, zidit întru dreptate şi în 
sfinţenia adevărului” (Efeseni 4, 24).
Ultima mare reîntemeiere a lumii va avea loc la Paru-
sie, când Hristos se va arăta, așa cum a spus sine-
driului mincinos care L-a osândit la moarte, pe norii 
cerului, de-a dreapta Celui Atotputernic (Marcu 14, 
62). Atunci va avea loc Judecata de Apoi sau de obște, 
care va face dreptate pentru veșnicie și va institui un 
„cer nou şi pământ nou” (Apocalipsa 21, 1). Atunci, 
întreaga creație va fi transfigurată de focul harului.
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saints, old and new, of all the peoples on earth. This is 
the promise which Christ brought and made possible by 
His Resurrection. Let us not be deceived, or intimidated, 
beloved brother and beloved sister, “Let not your heart 
be troubled, neither let it be afraid” (John 14:27). Let us 
remain in Christ’s love to the end, and He shall remain 
with us in any circumstance. Let us in peace keep the 
grace of His Crucifixion and Resurrection.
Most importantly, let us not accept any compromise 
with the deceit and deviousness that come to dominate 
the world. Let us not call the evil good, and the good evil. 
Let us not agree with things contrary to the Holy Scrip-
tures, and let us not become “companions”, “allies” of 
those who want to defile God’s creation. Beloved broth-
er and beloved sister, you are “the salt of the earth” 
(Mathew 5:15). What you do reverberates throughout 
the cosmos. All your thoughts and deeds have conse-
quences in eternity. Knowing this, let us work diligently 
for our salvation and for the sake of our neighbours.

My beloved,
Be light for those around you, cultivating your heart 
and mind with spiritual beauty, with the memory of 
your forefathers, with divine teachings. Build up sanc-
tuaries of peace and truth, retreating in the catacombs 
of your hearts. Be generous, devout, courageous. Do 
not despise anyone, and leave no one behind, forgot-
ten and forlorn.
Be of good cheer! (Matthew 28:10), therefore, be not 
afraid of evil under any guise, no matter how terrible 
and hopeless it may seem. Do not be afraid when you 
see the dark clouds of new times of persecution gather 
over your heads. Do not be afraid when you are a few 
and disregarded, for it is to you that Christ promised 
the Kingdom of Heaven. Be not afraid, for Christ is risen 
and He is the Saviour and the Judge!
Let us unite and stay close to Christ – Alpha and Omega, 
the First and the Last, the Beginning and the End. Amen!

 Your co-celebrant, father, brother and friend, well-wish-
er and fervent intercessor to the Lord,

† Bishop Macarie

 Issued at the diocesan residence in Stockholm, the King-
dom of Sweden, on the Feast Day of the Resurrection of 
our Lord, in the year of salvation 2021

Aceasta ne este credința pentru care au dat mărtu-
rie norul de sfinți, vechi și noi, din toate neamurile 
pământului. Aceasta este făgăduința pe care ne-a 
adus-o Hristos și pe care a făcut-o posibilă Învierea 
Sa. Să nu ne lăsăm amăgiți, nici intimidați, iubite 
frate și iubită soră. „Să nu se tulbure inima voastră, 
nici să se înfricoşeze” (Ioan 14, 27). Să rămânem întru 
dragostea lui Hristos, până la capăt, iar El va rămâ-
ne alături de noi, în orice împrejurare. Să păstrăm 
pacea harului Crucii și Învierii.
Mai cu seamă, să nu facem compromis cu minciuna și 
viclenia care se înstăpânesc peste lume. Să nu spunem 
răului bine și binelui rău. Să nu fim de acord cu cele 
care sunt împotriva Sfintelor Scripturi și să nu devenim 
„tovarăși de drum”, „aliați” ai celor care vor să pângă-
rească creația lui Dumnezeu. Iubite frate, iubită soră, 
tu ești „sarea pământului” (Matei 5, 13). Ce faci tu are 
reverberații în întregul cosmos. Toate gândurile și fapte-
le tale cântăresc cât o veșnicie. Știind acestea, să lucrăm 
cu sârguință la mântuirea noastră și a aproapelui nostru.

Dragii mei,
Să fiți lumină pentru cei din jurul vostru, cultivându-vă  
inima și mintea cu frumusețea duhovnicească, cu 
memoria înaintașilor, cu noimele dumnezeiești. Să 
clădiți sanctuare ale păcii și adevărului, retrăgându-vă  
în catacombele inimii. Să fiți generoși, cuviincioși, 
netemători. Să nu disprețuiți pe nimeni și să nu 
lăsați pe cineva dintre voi în urmă, uitați și părăsiți.
Nu vă temeţi! (Matei 28, 10), așadar, de nicio 
înfățișare a răului, oricât de cumplită și fără de 
scăpare ar părea. Nu vă temeţi când vedeți că norii 
negri ai unor noi vremuri de persecuție se adună 
deasupra capetelor noastre. Nu vă temeţi când 
sunteți puțini și disprețuiți, căci vouă v-a făgăduit 
Hristos Împărăția. Nu vă temeţi, căci Hristos a înviat 
și El este Mântuitorul și Judecătorul!
Să strângem rândurile și să ne ținem aproape de 
Hristos – Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe 
urmă, Începutul și Sfârșitul. Amin!

Al vostru împreună slujitor, părinte, frate și prieten,
de tot binele voitor și fierbinte rugător către Domnul,

† Episcopul Macarie

Dată în Reşedinţa episcopală din Stockholm, Regatul Sue-
diei, la Praznicul Învierii Domnului, în anul mântuirii 2021



In  
memoriam 

In memoriam
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May God remember you in His Kingdom and 
reward your spiritual labours, Father Archbishop 
Pimen! You now hasten to go to the Lord, the One 
to whom you have dedicated your whole life, leav-
ing us here, in this world where, as you said in your 
hours of sorrow, you could never find your place...
We hoped to have respite, despite these times 
of sickness and death, of hatred and quarreling, 
to meet each other for blessing and guidance, 
advice, a good word, and a Christian farewell. To 
talk more about what we loved: the Romanian 
village and the community of believers. About 
God, the Mother of God, the Saints, the country, 
and our ancestral Church.
But there is no more time for all that. You have been 
taken from the front, Father Archbishop, as a lead-
ing soldier and veteran of a Church that now has 
to fight so hard. Indeed we are at war! An unseen 

† Macarie Drăgoi

Bishop of  Northern Europe

† Macarie Drăgoi 
Episcopul Europei de Nord

Dumnezeu să Vă pomenească și să Vă primească 
nevoințele, Părinte Arhiepiscop Pimen! V-ați grăbit 
acum să plecați la Domnul, la Cel Căruia V-ați dedi-
cat întreaga viață, lăsându-ne pe noi aici, în această 
lume în care, cum spuneați în ceasuri ale mâhnirii, 
nu V-ați mai regăsit…
Nădăjduiam să mai avem răgaz, în ciuda acestor 
vremuri de boală și de moarte, de ură și de certuri 
de cuvinte, să ne regăsim pentru binecuvântare 
și povață, pentru sfat, pentru o vorbă bună și un 
rămas-bun creștinesc. Să mai povestim despre ceea 
ce iubeam atât de mult: satul românesc și comuni-
tatea credincioșilor. Să vorbim despre Dumnezeu, 
despre Maica Domnului și despre Sfinți, despre 
țară, despre Biserica strămoșească. Dar nu mai 
este timp pentru toate acestea. Ați fost luat de 
pe front, Părinte Arhiepiscop, oștean de frunte și 
veteran al unei Biserici luptate atât de greu acum.  

„Părinte Arhiepiscop Pimen, 
plecați simplu și smerit, ca să 
ne pregătiți câte o chilioară 
în Grădina Raiului!”
“Your Grace Archbishop Pimen, you 
leave this world in simplicity and humility, 
to prepare a little place in the Garden of 
Heaven for us!”

Cuvânt de rămas-bun  
al Preasfinţitului  
Părinte Episcop  
Macarie Drăgoi  

al Episcopiei  
Europei de Nord

Farewell speech of His 
Grace Bishop Macarie 

Drăgoi of the Diocese of 
Northern Europe
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but also visible war that tests our faithfulness. You 
were in the first line of the battle from the begin-
ning, with significant donations for hospitals and 
social assistance institutions in Bukovina, in your 
brethren’s service, with prayer and advice for all.
Now you have departed, to be with the Lord! You 
would have wanted a different ending, not in isola-
tion but in communion. But I rest assured that you 
have found yourself in full communion in the King-
dom of Heaven, together with the hosts of hier-
archs and confessors, bringing unceasing praise 
to the Most Holy Trinity. Now you will roam the 
heavenly abodes, as in the past you did with the 
monasteries of Bukovina, with your pockets full of 
nails and with the planer and the axe on your belt, 
simply and humbly, to prepare for us a room into 
the Garden of Heaven!
Until then, we have battles to fight and a war to 
win. Most importantly: winning our souls and our 
believers. I will always bear in mind, as a memento, 
the image of Your Grace at the canonization of the 
Great Stephen at Putna, when you raised high, like 
a call to battle, the sword of the voivode who had 
fought for the faith and the nation.
So, let’s pray together! Let us pray for our people! 
Let us pray for the Church Militant! Remember us, 
Father Archbishop, because we need your prayers 
- of those in the Church Triumphant!
I contemplate with great emotion these photos 
of our Father Archbishop Pimen that I have just 
received from a benevolent brother. It was July 4th, 
2015, and God had allowed us to climb the Rodna 
Mountains together, then we returned to the ridg-
es of the Suhard Mountains.
We arrived at the highest crossroads in the Rodna 
Mountains with the Năsăud lands in front of our 
eyes on one side and the lands of Bukovina on the 
other. What a beauty! What a wide, open space! 
And what longing of the heart...
And now, Beloved Father Archbishop Pimen, 
you have ascended to rest with the One Who 
shines wonderfully from the eternal mountains, 
to the distress of all those foolish of heart (Psalm 
75:4-5) who have denigrated even the funeral of  
Your Grace.

Intercede for us up there, Father Archbishop 
Pimen!

Căci, într-adevăr, este război. Un război nevăzut, 
dar și văzut, care ne pune la încercare credincioșia. 
Ați fost în prima linie de la început, cu donații 
importante pentru spitalele și așezămintele sociale 
din Bucovina, întru slujirea fratelui, cu rugăciunea 
și sfatul pentru toți.
Acum ați plecat la Domnul! Știu că ați fi dorit 
un altfel de sfârșit, nu în izolare, ci în comuniu-
ne. Însă am nădejde tare că v-ați regăsit acum, 
în comuniune deplină, în Împărăția Cerurilor, 
laolaltă cu ceata ierarhilor și mărturisitorilor, 
aducând neîncetat laudă Preasfintei Treimi. 
Acum veți cutreiera lăcașurile cerești, ca altă-
dată mănăstirile Bucovinei, cu buzunarele pline 
de cuie și cu rindeaua și securea la cingătoare, 
simplu și smerit, ca să ne pregătiți câte o chilioa-
ră în Grădina Raiului!
Până atunci, avem lupte de dus și un război de 
câștigat. Cel mai important: câștigarea sufletelor 
noastre și ale credincioșilor noștri. Îmi va rămâne 
mereu, ca reper, imaginea cu Înaltpreasfinția Voas-
tră de la canonizarea Marelui Ștefan Vodă de la 
Putna, când ați ridicat sus, ca o chemare la luptă, 
sabia voievodului luptător pentru credință și neam.
Să ne rugăm, așadar, împreună! Să ne rugăm 
pentru acest popor! Să ne rugăm pentru Biserica 
Luptătoare! Să ne pomeniți, Părinte Arhiepiscop, 
căci mare nevoie avem de rugăciunile voastre ale 
celor din Biserica Biruitoare!
Privesc cu multă emoție aceste fotografii cu Părin-
tele nostru Arhiepiscop Pimen pe care tocmai 
le-am primit de la un frate binevoitor. Eram în 4 
iulie 2015 și Bunul Dumnezeu ne-a dat prilejul să 
urcăm, împreună, pe Munții Rodnei, apoi ne-am 
întors pe crestele Munților Suhard.
Am ajuns la răscrucea de sus din Munții Rodnei 
având în fața ochilor, de-o parte, ținuturile năsă-
udene, iar de cealaltă, ținuturile bucovinene. Câtă 
frumusețe! Câtă lărgime! Și cât dor al inimii...
Iar acum, Preaiubite Părinte Arhiepiscop Pimen, 
ați urcat să Vă odihniți la Cel Care luminează 
minunat din munții cei veșnici, spre tulburarea 
tuturor celor nepricepuți la inimă (Psalmul 75, 
4-5) care au denigrat până și înmormântarea 
Înaltpreasfinției Voastre.

Să mijlociți acolo, sus, și pentru noi, Părinte Arhie-
piscop Pimen!







Privesc cu multă emoție aceste fotografii cu Părintele nostru 
Arhiepiscop Pimen pe care tocmai le-am primit de la un frate 
binevoitor. Eram în 4 iulie 2015 și Bunul Dumnezeu ne-a dat 
prilejul să urcăm, împreună, pe Munții Rodnei, apoi ne-am 
întors pe crestele Munților Suhard. Am ajuns la răscrucea 
de sus din Munții Rodnei având în fața ochilor, de-o parte, 
ținuturile năsăudene, iar, de cealaltă, ținuturile bucovinene. 
Câtă frumusețe! Câtă lărgime! Și cât dor al inimii...
Iar acum, Preaiubite Părinte Arhiepiscop Pimen, ați urcat 
să Vă odihniți la Cel Care luminează minunat din munții cei 
veșnici, spre tulburarea tuturor celor nepricepuți la inimă 
(Psalmul 75, 4-5) care au denigrat până și înmormântarea 
Înaltpreasfinției Voastre. 
Să mijlociți, acolo, sus, și pentru noi, 
Părinte Arhiepiscop Pimen! 
Cu dor nestins, întru nădejdea Învierii, 
+Episcopul Macarie

| With great emotion I look at these photos of our Father 
Archbishop Pimen that I just received from a benevolent 
brother. It was July 4, 2015, and God gave us the 
opportunity to climb the Rodna Mountains together, then 
we returned to the ridges of the Suhard Mountains.  
I arrived at the top crossroads in the Rodna Mountains with 
the lands of Năsău in front of my eyes, on one side, and the 
lands of Bucovina, on the other. What a beauty! How wide! 
And what a longing of the heart...
And now, Beloved Father Archbishop Pimen, you have 
ascended to rest at the One Who shines wonderfully from 
the eternal mountains, to the disturbance of all those 
ignorant of heart (Psalm 75:4-5) who have denigrated even 
the funeral of Your Eminence.
Intercede, up there, for us too, Father Archbishop Pimen!
With unquenchable longing, in the hope of the 
Resurrection,
+ Bishop Macarie
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Lord has called His friend, his ”companion”, His Grace Bish-
op Vasile Someșanul. He left us quietly, almost unnoticed, 
just as he had lived, always trying to offer help, comfort, 
joy, and never be a burden to anyone. I am certainly 
speaking God’s truth, in stating that there is no one among 
those who have personally met His Grace Vasile, who has 
no fond memories of him, and his good and gentle char-
acter. His Grace Vasile gave comfort and help to many, not 
only by offering words of wisdom and moral support, but 
by extending material assistance as well. In so doing, he 
showed no favouritism, and would never take interest in 
one’s station or rank, but in one’s heart, one’s pain and need.
I do not think it is an overstatement to say this is the nature of 
God’s saints. Completely unconcerned with personal gain or 
ambitions, caring only about the welfare of their fellow people, 
full of grace like the scent of flowers, so dear to Bishop Vasile.
I first met His Grace during my school years, as a pupil 
of „Constantin Brâncoveanu” secondary school in the 
Mănăștur neighbourhood of Cluj. He was the confessor of 
many children and teenagers attending the church of „Holy 

A plecat la Domnul prietenul său, „casnicul” său, 
Preasfințitul Părinte Episcop Vasile Someșanul. 
A plecat discret, aproape nevăzut, așa cum a și 
trăit, căutând să fie tuturor o bucurie, o mângâie-
re, un ajutor și nimănui povară. Cred înaintea lui 
Dumnezeu că spun adevărul: nu este om care să-l 
fi cunoscut personal pe Preasfințitul Vasile și care 
să nu aibă un cuvânt bun de spus despre el, despre 
bunătatea și blândețea sa. Pe mulți dintre aceștia 
Preasfințitul Vasile i-a mângâiat și i-a ajutat nu doar 
cu duhovnicescul cuvânt, ci cu fapta. Făcând aceas-
ta, căuta nu la fața omului, ci la inima lui. La dure-
rea și la nevoia sa.
Nu vreau să spun cuvinte mari, dar cred că așa 
sunt sfinții lui Dumnezeu. Lipsiți cu totul de scopuri 
personale, de ambiții, dăruiți semenilor, plini de 
grație și de mireasmă, precum florile, pe care 
părintele episcop le iubea atât de mult.
L-am cunoscut pe Preasfințitul Vasile când eram 
elev al gimnaziului, de atunci, „Constantin Brânco-

„Episcopul Vasile 
Someșanul căuta nu la  
fața omului, ci la inima lui, 
la durerea și la nevoia sa”  
“Bishop Vasile Someșanul would never 
take interest in one’s station or rank, but 
in one’s heart, one’s pain and need”

Cuvântul Preasfinţitului 
Părinte Episcop Macarie 
Drăgoi la despărţirea de 

Părintele său duhovnicesc

The address of His Grace 
Bishop Macarie Drăgoi  

on the repose of his 
spiritual Father

† Macarie Drăgoi

Bishop of  Northern Europe

† Macarie Drăgoi 
Episcopul Europei de Nord



57CandelaNordului

Apostles Peter and Paul”, Calvaria. As a child arriving from my 
home village to the school of Cluj, I found great comfort and 
protection against the challenges and temptations of life in 
a great city, in having him as my spiritual father and direc-
tor. Father Flueraș, as he was known, never ”controlled” 
or ”dominated” anyone, as it sometimes happens with 
certain confessor priests, based on their senior age or 
standing; he would meet people with such discreet, gentle 
care that made them feel responsible for themselves and 
those around them. He never sought to take the upper 
hand, never invoked the principle of obedience to impose 
his authority over us, although we were children and disci-
plining us might appear appropriate; instead, he brought us 
on the right path with fatherly love, assisted by his gener-
ous mother Rozalia, widowed at a young age, who would 
offer us warm food and good advice in their tiny apartment 
adjoining the church, where she lived in her son’s care.
Our meek confessor would talk to us about the wonderful 
icon of the Virgin Eleousa of Ilișua, in my native region, paint-
ed by the same priest Luca of Iclod who had also painted the 
Virgin’s icon of Nicula. After the icon miraculously wept (in the 
church in our Țibleș Mountains village of Ilișua, between 1717-
1729), it was moved to the chapel of the castle in Benediug; in 
early 20th century, it was then transferred to Calvaria Church 
in Mănăștur-Cluj, and later placed in the Metropolitan  

veanu” din cartierul clujean Mănăștur. Era părinte-
le duhovnicesc al multor copii și tineri de acolo, de 
la biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, Calvaria. 
Pentru mine, copil venit de la sat la gimnaziul din 
Cluj, a fost o mare alinare, dar și apărare în fața 
greutăților și ispitelor viețuirii într-un mare oraș, 
să-l am pă rinte și îndrumător spiritual. La Părintele 
Flueraș, cum i se spunea îndeobște, nu erai „contro-
lat” sau „dominat”, așa cum se mai întâmplă uneori 
în relația cu părintele duhovnic în astfel de cazuri, 
din cauza diferențelor de vârstă și de statut, ci 
erai înconjurat de o grijă discretă și blândă care te 
făcea să devii responsabil față de tine și de ceilalți. 
El nu forța niciodată și nu folosea principiul ascul-
tării pentru a impune, chiar dacă eram, practic, 
niște copii, iar disciplinarea putea fi înțeleasă, ci ne 
aducea pe calea cea bună cu dragoste părintească, 
fiind însoțit de buna sa mamă Rozalia, văduvă din 
tinerețe, care ne dădea o farfurie cu mâncare caldă 
și un sfat bun în micul apartament al blocului de 
lângă biserică, unde se afla în grija fiului ei.
Tot atunci, blândul nostru duhovnic ne atrăgea 
atenția asupra minunatei icoane a Maicii Domnu-
lui Eleusa de la Ilișua, din zona mea natală, pictată 
de același popă Luca din Iclod care a a zugrăvit-o 
și pe cea a Preasfintei Fecioare de la Nicula. După 
minunea lăcrimării minunate a icoanei (în biserica 
din satul nostru țibleșean Ilișua, între anii 1717-
1729), ea a fost strămutată în capela castelului din 
Benediug; la începutul secolului XX a fost adusă în 
biserica Calvaria din Mănăștur-Cluj, iar mai apoi a 
fost așezată în Catedrala Mitropolitană din Cluj-
Napoca. De altfel, când mă gândesc la anii de la 
gimnaziul clujean, două prezențe luminoase îmi vin 
în minte: Icoana Maicii Domnului Eleusa cu Pruncul 
de la Ilișua, făcătoare de multe minuni, și Părintele 
Vasile Flueraș, făcătorul de pace și bucurie.
În perioada studenției mi-a fost duhovnic apoi 
l-am avut alături pe Preasfințitul Vasile la cel 
mai important moment al vieții mele: nașterea 
duhovnicească. Mă refer aici la tunderea mea în 
monahism și la faptul că a fost nașul meu de călu-
gărie în Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” 
din Alba Iulia care este și mănăstirea sa de meta-
nie. Zvâcnindu-mi inima, mă gândesc la momen-
tul unic din cadrul privegherii când, îmbrăcat în 
cămașa albă de neofit, fără să știu cine va fi cel 
rânduit să mă ia sub mantia călugărească spre 
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Cathedral of Cluj-Napoca. My years in that secondary school 
of Cluj were marked by two luminous figures: the wonder-
working icon of the Virgin Eleousa of Ilișua, and Father Vasile 
Flueraș, imparting peace and joy.
As a student, I had him as my confessor, then His Grace 
Vasile stood by me in the most important moment of my 
life: my spiritual birth – my tonsure into monasticism, as 
my godfather, at St John the Baptist Monastery in Alba 
Iulia, where he dwelt. I remember with emotion that 
unique moment during the vigil service, when, wearing 
the white robe of a neophyte, not knowing who would 
take me under his cassock to lead me to the Altar, I was 
humbly waiting in the church’s porch for my godfather, to 
be wed to the Heavenly Groom. It was our meek Father 
who arrived to cover me and lead me to Christ.
After his ordination as bishop, His Grace Vasile multiplied his 
spiritual undertakings. He was constantly officiating Holy 
Liturgies, Unctions, blessings of homes... He would constant-
ly receive people’s confessions and visit sick people in 
hospitals and charity institutions, or their homes. He would 
receive anyone, at all times, day in and day out. He no long-
er belonged to himself, but had completely given himself 
to Christ and his fellow people. His cross became heavier 
when, in 2014, he suddenly fell ill. Our tireless bishop was 
bedridden following a stroke. At that difficult time, by God’s 
providence I was near our ailing spiritual father and I was 
able to pray for the divine help, by his bed in the hospital. He 
told me that his first thought, when he regained conscious-
ness, was to tell God: “Here I am! If I must die, I am ready, 
but if you still have tasks for me to accomplish here, on earth, 
then Your will be done.” God granted him some more time, 
and suffering ennobled him to add grace upon grace for his 
eternal life, in the Eden of everlasting light, where he – I have 
no doubt – now praises God together with the angelic hosts.
The cardinal virtues adorning him were: meekness, 
following Christ the Meek Shepherd; goodness, that 
made him so humane, compassionate and considerate 
towards those around him and strangers alike; sincerity, 
by which he epitomized the Gospel’s words : ”a true Isra-
elite, in whom there is no deceit” (John 1:47), no pretence 
or personal agenda. Almsgiving was another aspect in the 
spiritual life of our generous confessor who always offered 
himself in charity. He would donate his few material 
possessions, but mostly he gave himself,  unconditionally.
Now, as he crosses the threshold of Heaven, we ask for his 
intercession: Your Grace Vasile, pray to God on our behalf!

† Bishop Macarie of Northern Europe

Altar, îmi așteptam smerit, în pridvorul bisericii, 
nașul pentru nuntirea cu Cerescul Mire. În cele 
din urmă a venit să mă acopere și să mă ducă la 
Hristos blândul nostru părinte.
După ce a ajuns episcop, Preasfințitul Părinte 
Vasile și-a înmulțit sarcinile duhovnicești. Slujea 
aproape permanent Liturghii, Sfinte Masluri, 
Sfeștanii… Spovedea neîncetat și vizita suferin-
zii la spital, în așezămintele filantropice, însă 
și la domiciliu. Primea oricând și pe oricine, zi 
și noapte. Efectiv nu își mai aparținea lui, ci se 
dăruise integral lui Hristos și semenilor. La aceas-
tă cruce s-a adăugat, brusc, în 2014, crucea bolii. 
Un accident vascular l-a țintuit la pat pe neobo-
situl vlădică. În acel moment de grea cumpănă, 
Dumnezeu a rânduit să mă aflu aproape de mult 
răbdătorul nostru părinte duhovni cesc și să-i pot 
face câteva rugăciuni lângă patul suferinței din 
spital, pentru ajutorul cel ceresc. Mi-a spus că, 
după ce și-a re venit în simțire după accident, 
primul său gând către Dumnezeu a fost: „Iată-mă!  
Dacă trebuie să mor, sunt gata, însă dacă mai ai 
o lucrare cu mine aici pe pământ, fie voia Ta”. L-a 
mai ținut Domnul aici pentru puțin, înnobilându-
l și cu crucea suferinței, pentru a-i adăuga har 
peste har în viața cea veșnică, în Raiul dimineții 
celei fără de sfârșit, de care Preasfințitul, n-am 
nicio îndoială, se bucură slavoslovind împreună 
cu îngerii pe Dumnezeu.
Virtuțile capitale care l-au împodobit lăuntric 
au fost: blândeţea asemenea Blân dului Păstor 
Hristos, bunătatea care-l făcea să fie atât de 
ome nos, atent și sensibil față de cei din jurul 
său și față de cei ne cunoscuți și sinceritatea, 
fiind o întruchipare vie a cuvântului evanghelic: 
„Iată, israelit, adică slujitor binecredincios, fără 
de vicleşug” (Ioan 1, 47), fără vorbe ascunse sau 
agendă personală. Milostenia a fost o altă latură 
a vieții în Hristos a preaiubi torului nostru duhov-
nic, oferind și oferindu-se mereu. Oferea din 
puținul său material, însă mai presus de toate se 
oferea sufle tește, necondiționat, pe el însuși.
Acum, înainte de a intra pe Poarta Raiului, îi cerem 
mijlocirea: Părinte Episcop Vasile, roagă-te lui 
Dumnezeu pentru noi!

† Episcopul Macarie al Europei de Nord
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The condolence message

I learned with great sorrow of the repose in the 
Lord, after a brief but intense suffering, of our 
good brother and fellow-servant, His Grace Gurie 
of Deva and Hunedoara. We shared the same 
pastoral mission and an unquenchable love for our 
homelands. He loved his native village, Huta, just 
as I love my Spermezeu. We served together so 
many times in the Diocese of Deva and Hunedoara, 
on the church’s patronal feast in my village Sper-
mezeu, at the foot of the Țibleș Mountains, and on 
the church’s patronal feast in his village Huta, on 
the Dej Hills. Bishop Gurie was warm, gentle, empa-
thetic and humane. Together with all the ministers 
of the altar, with our spiritual sons and daughters 
from everywhere, let us now offer prayers for 
the commemoration of His Grace Gurie and the 

† Macarie Drăgoi

Bishop of  Northern Europe

† Macarie Drăgoi 
Episcopul Europei de Nord

Mesajul de condoleanţe

Am aflat cu nespusă durere de trecerea la Domnul, 
după o scurtă dar intensă suferință, a bunului frate 
și împreună-slujitor, Preasfințitul Gurie al Devei și 
Hunedoarei. De Părintele Episcop Gurie mă lega, pe 
lângă aceeași misiune pastorală, o dragoste nestin-
să pentru ținuturile noastre de baștină. Iubea satul 
său natal, Huta, așa cum și eu iubesc Spermezeul. 
Am slujit împreună de atâtea ori în Episcopia Devei 
și Hunedoarei, la hramul din satul meu năsăudean 
Spermezeu de la poalele Munților Țibleș, dar și la 
hramul din satul său Huta, de pe Dealurile Dejului. 
Vlădica Gurie era cald, blajin, empatic și omenos. 
Împreună cu toți slujitorii altarului, cu fiii și fiice-
le duhovnicești de pretutindeni să înălțăm acum 
rugăciuni spre pomenirea Preasfințitului Gurie, 
precum și pentru întărirea și tămăduirea tuturor 

„Vlădica Gurie era cald, 
blajin, empatic și omenos” 
“Bishop Gurie was warm, gentle,
empathetic and humane” 

Episcopul Macarie şi-a exprimat 
durerea pentru plecarea la 

Domnul a Preasfinţitului 
Părinte Gurie, Episcopul Devei şi 
Hunedoarei, omagiind „căldura 
şi omenia” pe care ierarhul le-a 

manifestat în viaţă.

Bishop Macarie expressed his 
grief over the repose of His 

Grace Bishop Gurie of Deva and 
Hunedoara, highlighting “the 

warmth and kindness” that the 
hierarch evinced in his lifetime.
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celor suferinzi în aceste grele împrejurări! Dumne-
zeu să îl odihnească cu drepții pe Preasfinția Sa, 
iar pe noi toți să ne miluiască ca un Bun și de  
oameni iubitor!   

† Părintele Episcop Macarie al Episcopiei Europei 
de Nord

strengthening and healing of all those who suffer 
in these difficult moments! May the Lord God grant 
the souls of His Grace Gurie rest together with the 
righteous, and may He have mercy on us as a Good 
God and lover of mankind! 

† Bishop Macarie of the Romanian Orthodox 
Diocese of Northern Europe

Alaturi de Episcopul Gurie la Liturghia de hram în Spermezeu, jud. Bistrița-Năsăud (30 august 2015) | Together with His Grace 
Gurie at the patron feast Liturgy in Spermezeu, Bistrița-Năsăud County, August 30th, 2015
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The unexpected news of the sudden death of 
Father Milică Văsuianu, on February 1st, 2019, 
following a tragic car accident, shocked the entire 
Romanian Orthodox community in Sweden.
Father Milică was born on September 16th, 1956, 
in Bîrsești, Vrancea County. After graduating 
from theological education, he became a priest 
in Panciu deanery until 1990, when he emigrat-
ed to Sweden. Here he served the Romanians 
in Kronoberg County, and from 2004 onwards 
he shepherded the community of Växjö, serv-
ing first in the wooden chapel in the pictur-
esque Öjaby park and then in the chapel in the  
city center.
Those who knew Father Milică will fondly 
remember his joviality and sense of humour. He 
always found the right words to encourage his 
parishioners, or to tackle serious situations.

† Macarie Drăgoi

Bishop of  Northern Europe

† Macarie Drăgoi 
Episcopul Europei de Nord

Vestea neașteptată a trecerii fulgerătoare din 
această viață, în data de 1 februarie 2019, în urma 
unui tragic accident rutier, a Părintelui Milică Văsu-
ianu a cutremurat comunitatea ortodoxă română 
din Suedia.
Părintele Milică s-a născut în data de 16 septembrie 
1956 în localitatea Bîrsești, județul Vrancea. După 
absolvirea școlilor teologice, a activat ca preot în 
Protoieria Panciu până în anul 1990, când a emigrat în 
Suedia. Aici a slujit românilor din länul Kronoberg, din 
anul 2004 organizând comunitatea din Växjö, slujind 
mai întâi în paraclisul de lemn din pitorescul cartier-
parc Öjaby și mai apoi în capela din centrul orașului.
Cei care l-au cunoscut pe Părintele Milică își 
vor aminti cu drag de jovialitatea și umorul său 
carateristic. Avea mereu pregătită câte o vorbă 
pentru a descreți frunțile, dar știa să fie sobru 
atunci când situația o impunea. 

Părinții Milică Văsuianu  
și Salvatore Cajozzo  
au trecut la cele veșnice 
Father Milică Văsuianu and Father Salvatore 
Cajozzo have reposed in the Lord



62   numărul 12-14/2019-2021

Father Milică’s guiding principle was extending 
unconditional love and hope to those around 
him. After seeing Father Milică, each person who 
turned to him felt they were always given anoth-
er chance – because he saw that each one carried 
the image of Christ in the depths of his soul.
In this time of temporary separation until the 
final resurrection, we pray to our Savior Jesus 
Christ, the Risen One, to rest with the righteous 
soul of His servant Milică the priest, where 
there is no pain, no sorrow, no sigh, but ever-
lasting life! 

On Sunday, June 23rd, 2019, one of the vener-
able clergymen in our diocese reposed in the 
Lord. Father Salvatore was born in Castellam-
mare del Golfo, Trapani Province, Sicily, Italy, on 
April 23rd, 1923. Coming from a family of Greek 
origins, he received his Orthodox-Christian 
baptism. Embracing a career as a teacher in both 
his native Italy and Switzerland, Father Salva-
tore eventually arrived in Stockholm, where he 

Părintele Milică și-a făcut un crez în viață din a dărui 
celor din jur iubire necondiționată și speranță. La 
despărțirea de Părintele Milică, fiecare persoană 
care îi cerea sprijinul rămânea cu sentimentul că i 
se acorda întotdeauna o nouă șansă – fiindcă fieca-
re purta, în adâncurile sufletului, chipul lui Hristos.
În acest ceas de vremelnică despărțire până la Învi-
erea cea de obște, ne rugăm Mântuitorului Iisus 
Hristos, Cel înviat din morți, să odihnească cu drep-
ții sufletul robului Său Milică preotul, acolo unde 
nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață 
fără de sfârșit!   

Duminică, 23 iunie 2019, a adormit întru Domnul 
unul dintre venerabilii slujitori ai altarului din 
eparhia noastră. Părintele Salvatore s−a nǎscut în 
Castellammare del Golfo, provincia Trapani, Sici-
lia, la 23 aprilie 1923. Provenind dintr-o familie 
cu rǎdǎcini în Grecia, a primit în pruncie botezul 
creștin-ortodox. Îmbrǎțișând cariera de profesor 
atât în Italia natală, cât în Elveția, unde a predat 
limba italianǎ, Părintele Salvatore a ajuns în cele din 

Alături de preotul Milică Văsuianu (în stânga), oferind catedralei din Växjö icoana Sfântului Sigfrid, Luminătorul Suediei, 11 no-
iembrie 2011 | Together with the priest Milică Văsuianu (on the left), offering the icon of Saint Sigfrid, The Enlightner of Sweden 
to the Cathedral in Växjö
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settled permanently, starting a family here with 
presbytera Margareta.
While in Geneva in 1959, he met for the first time 
one of the greatest saints of the twentieth centu-
ry, Archbishop John Maximovitch. That turned 
out to be a providential encounter that would 
change his life forever. Saint John ordained him 
as a priest on March 10th, 1964, instructing him to 
“share the fullness of the truth to all” and estab-
lish a Swedish Orthodox parish in Stockholm.
Toiling the Lord’s field on Scandinavian land, 
Father Salvatore Cajozzo gladly joined the newly 
established Romanian Orthodox Diocese of 
Northern Europe. Many of those who wished 
to preserve and pass on the spirit and spir-
itual heritage of the Holy Hierarch John, the 
zealous missionary archbishop, benefited 
during all these years from Father Salvatore’s  
pastoral experience. 

  May their memory be eternal! 

urmă în Stockholm, unde a rămas definitiv, înteme-
ind aici o familie alături de presbitera Margareta.
Pe când se afla la Geneva, în anul 1959, avea să îl 
întâlnească pentru prima oară pe unul dintre cei 
mai mari sfinți al secolului XX, arhiepiscopul Ioan 
Maximovici. O întâlnire providențială care avea să îi 
schimbe pentru totdeauna viața. Acesta l-a și hiro-
tonit întru preot în 10 martie 1964, încredințându-i 
să „împărtășească plenitudinea adevărului tutu-
ror” și să pună bazele unei parohii ortodoxe suede-
ze la Stockholm. 
Semănând, cu timp și fără timp, ogorul Domnului de 
pe tărâm scandinav, părintele Salvatore Cajozzo s-a 
alăturat cu bucurie nou-înființatei Episcopii Orto-
doxe Române a Europei de Nord, de experiența 
pastorală a sfinției sale beneficiind toți cei care au 
dorit să păstreze și să transmită mai departe duhul 
și moștenirea spirituală a Sfântului Ierarh Ioan, 
zelosul arhipăstor misionar.
 
   Veșnică să le fie pomenirea! 

Alături de preotul Salvatore Cajozzo, purtând pe brațe icoana părintelui său duhovnicesc Sfântul Ierarh Ioan Maximovici, 
Stockholm, 1 august 2011 | Together with the priest Salvatore Cajozzo, holding in our hands the icon of his spiritual father Saint 
Hierarch John Maximovitch, Stockholm, August 1st, 2011
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The meek confessor of the faith, father Nicolae 
Bordașiu (May 22nd, 1924 – November 9th, 2018) 
passed away on November 9th, the day when our 
Church celebrates Saint Hierarch Nectarios of 
Aegina. This year he had turned 94, almost reach-
ing the centenary we celebrate in early Decem-
ber. I was blessed to meet him while I was in 
Bucharest for the feast of St. Demetrius the New 
from Basarabi, and to spend in his company a few 
hours, during which he shared many words of 
spiritual advice.
Father Nicolae lived through this century with its 
many pains and the joy of all its providential meet-
ings. He tasted the bitterness of the most profound 
common sufferings, but he also had the joy of 
partaking of the most luminous moments of grace.
Born in Transylvania, in Bihor, he fled when he was 
only 16 years old, together with his family, from 
Northern Transylvania, seized by the Hungarian 
Horthy regime in 1940. Under the communists, in 

Blândul părinte mărturisitor Nicolae Bordașiu (22 
mai 1924 – 9 noiembrie 2018) a trecut la Domnul, 
pe 9 noiembrie, în aceeași zi în care Biserica noas-
tră îl prăznuiește pe Sfântul Ierarh Nectarie de la 
Eghina. Anul acesta a împlinit 94 de ani, aproape 
cât centenarul pe care-l sărbătorim la începutul 
lui decembrie. Am avut binecuvântarea ca, în timp 
ce mă aflam în București pentru praznicul Sfântu-
lui Dimitrie cel Nou din Basarabi, să petrec alături 
de sfinția sa ore întregi, de-a lungul cărora mi-a 
împărtășit multe cuvinte de folos duhovnicesc.
Părintele Nicolae a traversat acest secol de Româ-
nie cu prea multele sale dureri, dar și cu bucuria 
întâlnirilor providențiale. A gustat din amarul 
suferințelor de obște celor mai adânci, dar a avut și 
binecuvântarea de a se împărtăși de cele mai lumi-
noase momente de har ale acestei istorii.
Ardelean, originar din Bihor, s-a refugiat, când avea 
doar 16 ani, împreună cu familia, din Ardealul de 
Nord, cedat Ungariei horthiste în 1940. În timpul 

„Părintele Nicolae Bordașiu 
a traversat acest secol de 
Românie cu prea multele 
sale dureri, dar și cu bucuria 
întâlnirilor providențiale”  
“Father Nicolae Bordașiu knew this century’s 
Romania, with its too many pains and the joy 
of all its providential meetings”

Cuvântul 
Preasfinţitului Părin-

te Episcop Macarie 
Drăgoi al Episcopiei 

Europei de Nord, Kris-
tiansand, Norvegia, 
10 noiembrie 2018 

Address delivered by His 
Grace Bishop Macarie 

Drăgoi of the Romanian 
Orthodox Diocese 

of Northern Europe, 
Kristiansand, Norway, 
November 10th, 2018

† Macarie Drăgoi

Bishop of  Northern Europe

† Macarie Drăgoi 
Episcopul Europei de Nord
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1948, he was sentenced, in absentia, to 20 years in 
prison. He spent no less than seven years hidden, 
as a fugitive, in the villages of his native lands. A 
trial that he confessed “was harder than the pris-
on.” Finally, in 1955, he was arrested by the Secu-
ritate and imprisoned. He suffered for nine years 
in the penitentiaries of Timișoara, Oradea, Jilava 
and Aiud. His Beatitude Patriarch Justinian, the 
one who helped so many young clergy thrown in 
prison by the Bolsheviks, is the one who ordained 
him a deacon and then a priest. As a teacher and 
pastor of souls, he carried out a beautiful and 
long-standing liturgical and missionary ministry, 
becoming a professor at the Theological Seminary 
in Bucharest and a parish priest at St. Sylvester’s 
Church in the capital of Romania, serving along-
side Father Constantin Galeriu.
Father Nicolae Bordașiu also knew some moments 
of light and grace that kept alive the flame of his 
faith under the dark clouds of the communist 
persecution. Along with other young people such 
as Father Roman Braga, who passed away in 2015, 
he was part of the phenomenon known as “the 
Burning Bush,” meeting other great confessors and 
later martyrs, such as Sandu Tudor (Father Daniil) 
and Benedict Ghiuș. He also providentially met 
the Russian Father Ivan Kuligin, the teacher of the 
prayer of the heart.

regimului comunist, în 1948, este condamnat, în 
lipsă, la 20 de ani de temniță grea. Petrece nu mai 
puțin de 7 ani ascuns, fugar, prin satele ținuturilor 
natale. O încercare despre care mărturisea el 
însuși că „a fost mai grea decât închisoarea”. În 
cele din urmă, în 1955 este arestat de Securitate 
și întemnițat. Pătimește 9 ani de grea închisoa-
re, trecând prin penitenciarele de la Timișoara, 
Oradea, Jilava și Aiud. Patriarhul Justinian, cel care 
a ajutat și recuperat atâția tineri și slujitori ai altare-
lor aruncați în închisoare de bolșevici, este cel care 
l-a hirotonit diacon și preot. Depune, ca dascăl de 
tineri și păstor de suflete, o frumoasă și lungă sluji-
re liturgică și misionară, devenind profesor la Semi-
narul Teologic din București și preot paroh la Bise-
rica Sfântul Silvestru din capitală, slujind la același 
altar împteună cu Părintele Constantin Galeriu.
Părintele Nicolae Bordașiu a cunoscut însă și 
momentele de lumină și de har care au ținut vie 
flacăra credinței sub norul întunecat al prigoa-
nei comuniste. A făcut parte, alături de alți tineri 
precum părintele Roman Braga, trecut și el la 
Domnul în 2015, din fenomenul Rugului Aprins, 
cunoscându-i pe alți mari părinți mărturisitori 
și martiri de mai târziu, cum ar fi Sandu Tudor 
(Părintele Daniil) și Benedict Ghiuș. Îl întâlnește 
providențial și pe părintele rus Ioan Kulîghin, 
învățătorul rugăciunii inimii.
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“I have no other weapon but the Holy Scripture,” 
Father Nicolae told the Securitate when he was 
arrested. These are always our weapons, of the 
Christians, against the persecutors of the Church 
of Christ. We are called to fight this battle with 
the weapons of the spirit, following the teachings 
and the example of Father Nicolae. “Our sacri-
fice was not in vain,” Father Nicolae Bordașiu 
also said. For those who carried the cross of this 
age, including Father Nicolae, their sacrifice was 
not in vain but well received by our Savior. This 
word concerns us even more, for it is up to us 
whether we will be worthy of the inheritance 
which this cloud of the confessors of the Church 
has entrusted to us.

May God remember him among His righteous and 
confessors! May his memory be eternal!

„Nu am nicio armă în afară de Sfânta Scriptură”, 
a răspuns Părintele Nicolae securiștilor atunci 
când l-au arestat. Acestea sunt armele noastre, 
ale creștinilor, dintotdeauna, față de prigonitorii 
Bisericii lui Hristos. La această luptă, dusă cu arme-
le duhului, ne îndeamnă învățăturile și pilda vieții 
Părintelui Nicolae. „Jertfa noastră n-a fost zadarni-
că”, mai spunea Părintele Nicolae Bordașiu. Pentru 
cei care au dus crucea acestui veac, printre care s-a 
numărat și Părintele Nicolae, desigur că jertfa lor 
nu a fost zadarnică, ci bine primită de Mântuito-
rul nostru. Cuvântul acesta ne privește mai mult 
pe noi, căci de noi depinde dacă vom fi vrednici de 
moștenirea pe care acest nor de mărturisitori ai 
Bisericii ne-a încredințat-o.

Dumnezeu să-l pomenească printre drepții și 
mărturisitorii Săi! Veșnică să-i fie pomenirea!



67CandelaNordului

After the repose in the Lord of the gentle Bishop 
Vasile Flueraș Someșanul of Cluj, two other friends 
in Christ and champions of the Spirit of Truth left 
this transient world to move to the eternal one: 
Marin Răducă and Marcel Petrișor.
To these two well-known confessors under the 
communist persecution, I conferred the Cross of 
the North, the highest distinction of the Romanian 
Orthodox Diocese of Northern Europe, in recog-
nition of their living example of steadfastness in 
truth and justice in times of deceit and lie. Despite 
unimaginable detention conditions, Marin Răducă 
and Marcel Petrișor came out of that hell safe and 
sound: both physically and, above all, mentally. 
They were sources of wisdom and courage for 
us, through their life and testimony, through 
their words and deeds, which I sought to share 
with many by interviewing them. We remain 

† Macarie Drăgoi

Bishop of  Northern Europe

† Macarie Drăgoi 
Episcopul Europei de Nord

După plecarea la Domnul a blândului părinte 
episcop Vasile Flueraș Someșanul de la Cluj, alți doi 
prieteni întru Hristos și eroi ai Duhului Adevărului 
au părăsit cele trecătoare pentru a trece la cele 
veșnice: Marin Răducă și Marcel Petrișor.
Acestor doi cunoscuți mărturisitori de pe timpul 
prigoanei comuniste le-am conferit Crucea Nordu-
lui, cea mai înaltă distincție a Episcopiei Ortodoxe 
Române a Europei de Nord, în semn de cinstire 
pentru pilda lor vie de statornicie întru adevăr și 
dreptate în vremuri ale minciunii și vicleniei. În 
ciuda unor condiții greu de închipuit de detenție, 
Marin Răducă și Marcel Petrișor au ieșit teferi și 
întregi din acel infern: atât trupește, cât și, mai 
ales, sufletește. Au fost pentru noi izvoare de 
înțelepciune și de curaj, prin viața și mărturia lor, 
prin cuvintele și faptele lor, pe care am căutat să le 
împărtășesc multora în cadrul unor interviuri luate 

„Mai săraci pe pământ, mai 
bogați în cer”. Trecerea la  
cele veșnice a mărturisitorilor 
Marin Răducă și Marcel Petrișor 
“Poorer on earth, richer in heaven.”  
The move to the eternal life of the  
confessors Marin Răducă and Marcel Petrișor
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poorer here on earth by their departure, but we 
get richer in heaven. Perhaps the departure in 
these times of many of those who have served, 
counseled, and brought joy to us is not acciden-
tal. It reminds us again that our true home is not 
here but in the Kingdom of Heaven. Our parents, 
heroes, and brothers who have gone before us to 
Christ are waiting to prepare a place for us on the 
feast of the everlasting light. May the Lord God 
grant the souls of our brothers Marin Răducă 
and Marcel Petrișor rest with the righteous, and 
may He have mercy on us as a Good God and  
lover of mankind!

May their memory be eternal!

† Bishop Macarie Drăgoi of the Romanian Ortho-
dox Diocese of Northern Europe

amândurora. Prin plecarea lor rămânem mai săraci 
aici, pe pământ, dar ne îmbogățim în cer. Poate că 
această plecare dintre noi a multora dintre cei care 
ne-au slujit, ne-au sfătuit și ne-au bucurat nu este 
întâmplătoare în aceste vremuri. Ne aducem amin-
te mai mult și mai intens că adevărata noastră Casă 
nu este aici, ci în Împărăția Cerurilor. Acolo unde ne 
așteaptă părinții, eroii și frații noștri care au plecat 
înainte la Hristos să ne pregătească și nouă un 
locșor la praznicul luminii celei neînserate. Dumne-
zeu să-i odihnească cu drepții pe frații noștri Marin 
Răducă și Marcel Petrișor, iar pe noi să ne miluiască 
ca un Bun și de oameni iubitor!

Veșnica lor pomenire!

† Părintele Episcop Macarie Drăgoi al Episcopiei 
Europei de Nord

Preasfințitul Părinte Episcop Macarie alături de Marin Răducă (stânga) și Marcel Petrișor (dreapta) | His Grace Bishop Macarie 
next to Marian Răducă (on the left) and Marcel Petrișor (on the right)





Communio 
Sanctorum
Communio Sanctorum
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Elder Ephraim of Philotheou, the founder and 
spiritual director of 18 monasteries in the United 
States, among them the well-known Monastery 
of St Anthony the Great in Arizona, and right-
fully regarded as one of the last Philokalic Saints 
of our world, reposed in the Lord on Sunday, 
December 8th, 2019.
As I was blessed to find myself in his grace-filled 
presence, I offer my testimony, before God and 
the devout Christians, about this „man sent from 
God” (John 1:6). I encountered him in the summer 
of 2014, during one of my trips to America, late on 
one evening when an unplanned visit wondrous-
ly brought me to the gates of St Anthony Monas-
tery in Arizona. I was aware that Father Ephraim 
of Philotheou did not receive guests and advice 
seekers without notice, so I expected a refusal. 
However, I was not only invited in and offered 

Părintele Efrem Filotheitul, întemeietorul și îndru-
mătorul duhovnicesc a 18 mănăstiri în SUA, în 
special al Mănăstirii Sfântul Antonie cel Mare din 
Arizona, văzut, cu bun temei, drept unul din ulti-
mii sfinți filocalici ai lumii noastre, a trecut la cele 
veșnice duminică, 8 decembrie 2019.
Pentru că am avut parte de binecuvântarea de a mă 
împărtăși de prezența sa plină de har, dau mărtu-
rie înaintea lui Dumnezeu și a credincioșilor despre 
acest „om trimis de la Dumnezeu” (Ioan 1, 6).  
S-a întâmplat în vara anului 2014, când, în timpul 
unei călătorii în America, într-o seară, târziu, fără 
să fi planificat vizita, am ajuns în chip minunat la 
porțile Mănăstirii Sfântului Antonie din Arizona. 
Știam că Părintele Efrem Filotheitul nu primește 
pentru povață fără să fie anunțat din timp, așadar 
mă așteptam la un răspuns negativ din partea celor 
de la mănăstire. Însă nu doar că am fost primit și 

Bucuria întâlnirii cu  
Părintele Efrem Filotheitul  
The joy of meeting Elder  
Ephraim of Philotheou

† Macarie Drăgoi 
Episcopul Europei de Nord

† Macarie Drăgoi

Bishop of  Northern Europe
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advice, but Father Ephraim also accompanied me 
to the vigil service followed by the Holy Liturgy. 
He encouraged me to sit on the bishop’s throne, 
to bless the entire community, while he sat in 
the adjoining pew. I noticed that a seat was avail-
able beside him. I asked for his blessing to leave 
the bishop’s seat and sit there for the duration 
of the holy service, and he nodded with a smile. 
I then had the distinct feeling that Heaven itself 
was smiling at me. He then handed me a small 
set of prayer beads. For the rest of the divine 
service, sitting in the pew at the side of Father 
Ephraim, I experienced such sweetness and joy 
that cannot be described by human words, and 
a heavenly fragrance that accompanied me long 
afterwards. Every time I utter the Lord’s Prayer, 
holding the prayer beads gifted to me by Father 
Ephraim, I feel the heaven smiling at me.
On learning of his repose in the Lord, I was 
saddened that a beautiful and good fruit of 
the Athonite hesychastic tradition of Elder 
Joseph the Hesychast, recently canonized by the 
Ecumenical Patriarchate, had departed from us. 
But I also rejoiced at the thought that we have 
in Heaven a powerful intercessor on our behalf, 
who knows the needs, temptations and hard-
ships met by today’s Christians. Among the many 
books containing his teachings and published by 
his disciples, some of them translated into Roma-
nian, I especially hold dear those encouraging his 
spiritual children who faced various challenges 
and urged them to pray. Father Ephraim spoke 
of the “kingdom of the heart”, which in order to 
find peace needs to receive Christ and His holy 
hosts, who cast the evil one away. How can this 
be achieved? By prayer, especially the Prayer of 
the heart.
I conclude by quoting the following words of 
Father Ephraim of Philotheou, of blessed memory: 
“Everything is of secondary importance. Every-
thing. The most important thing is Christ’s love, 
and I now see that hardships can be overcome 
only by love. My whole life has been nothing but 
toil and pain: I knew poverty under the Germans, 
famine during the occupation, temptations and 
suffering while in monastery. Tough struggle. 
Only the name of Christ and the Mother of God 
gave me strength and supported me. Whoever 

povățuit, ci Părintele Efrem m-a însoțit la slujba 
privegherii de noapte, încununată de Sfânta Litur-
ghie. Îndemnându-mă să stau în tronul arhieresc 
pentru a binecuvânta întreaga obște, el s-a așezat 
în strana de alături, unde am observat că mai era 
un loc disponibil lângă cuvioșia sa. I-am cerut blago-
slovenia să mă mut din tronul arhieresc și să mă 
așez, pe durata slujbei, în strana de lângă dânsul, 
iar el a încuviințat, înflorindu-i un zâmbet pe chip. 
Am simțit atunci, cu toată ființa mea, că Raiul îmi 
zâmbește. Mi-a oferit apoi un un mic metanier pe 
care mi l-a pus în mână. Tot restul slujbei, stând la 
strană, lângă Părintele Efrem, am trăit o dulceață 
și o bucurie harică ce nu pot fi expuse în cuvinte, o 
mireasmă a cerului care m-a însoțit mult timp după 
aceea. De fiecare dată, rostind rugăciunea lui Iisus, 
cu metanierul de la Părintele Efrem, simt cum cerul 
îmi zâmbește neîncetat.
La vestea fericitei sale adormiri, m-am întristat că 
a plecat dintre noi un frumos și bun rod al tradiției 
isihaste și athonite reprezentate de Gheron Iosif 
Isihastul, recent canonizat de către Patriarhia 
Ecumenică, dar m-am bucurat că am dobân-
dit în Împărăția Cerului un rugător puternic care 
știe nevoile, ispitele și durerile creștinilor acestui 
veac. Din multele sale cuvinte duhovnicești, edita-
te de ucenicii săi, unele traduse și în română, îmi 
sunt apropiate în special cele în care își încura-
ja fiii și fiicele sale încercați de ispite și îi îndem-
na spre rugăciune. Părintele Efrem vorbea despre 
„împărăția inimii”, care, pentru a se liniști și împă-
ca, trebuie să-L primească pe Hristos cu toate cete-
le Sale sfinte pentru a-l alunga pe cel rău. Și cum 
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fails to call the name of Christ and His Moth-
er every day, is not a true Christian. The Holy 
Fathers were enlightened by the Spirit and so 
they bequeathed these brief prayers to us. Only 
a few words: ‘Lord Jesus Christ, have mercy on 
us’ and ‘Most Holy Mother of God, have mercy 
on us’. No need to read encyclopedias, or many 
books. With these two short prayers, any Chris-
tian can be saved.”

poate fi aceasta? Prin rugăciune, îndeosebi rugă-
ciunea inimii.
În încheiere pun la inima frățiilor voastre acest 
cuvânt al Părintelui Efrem Filotheitul de ferici-
tă pomenire: „Totul este secundar. Totul. Cel mai 
important lucru este numele lui Hristos și văd acum 
că oamenii pot învinge numai prin dragoste. Viața 
mea a fost osteneală și durere: am trăit în sărăcie pe 
vremea nemților, foamete în timpul ocupației, ispite 
și suferințe în mănăstire. O luptă grea. Doar numele 
lui Hristos și cel al Maicii Domnului mi-au dat pute-
re. Cine nu cheamă zilnic numele lui Hristos și al 
Maicii Domnului nu este creștin. Sfinții Părinți erau 
luminați de Duhul și astfel ne-au lăsat aceste mici 
rugăciuni. Câteva cuvinte: «Doamne, Iisuse Hristoa-
se, miluiește-ne pe noi» și »Preasfântă Născătoare 
de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi». Nu e nevoie să 
citim enciclopedii sau multe cărți. Cu aceste două 
mici rugăciuni orice creștin se poate mântui”.





I n s t a l a r e a 
noului preot 
in Insulele 
Feroe, 10 
martie 2019 
| The settling 
of the new 
priest in the 
Feroe Islan-
ds, March 
10th, 2019
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Pelerinaj pe urmele 
Sfinților Scandinavi 
A pilgrimage in the footsteps  
of the Scandinavian Saints

Northern Europe often ranks at the top, in the 
statistical evidence for secularization or dissocia-
tion from Christian values. However, many forget 
that the Scandinavian land gave countless Saints, 
more or less known, between the Christianization 
of the Vikings at the turn of the first millennium, 
and the Great Schism of 1054.
That is why, aiming to recover the collective memo-
ry of these luminaries of the Orthodoxy, His Grace 
Bishop Macarie always seeks to make known to 
the Romanian believers and to others the lives and 
the great blessings that the Scandinavian Saints 
bestow on those who revere them.
Thus, on a pilgrimage organized in June 2021 
in the footsteps of the Saints of Norway, His 
Grace Macarie presented the lives of Blessed 
Tryphon, the enlightener of Lapland, of the Holy 
Martyr King Olav – who is known for christian-
izing Norway and of the Holy Martyr Sunniva 
of Bergen. The spiritual journey began with a 

Europa de Nord este adeseori în topul statisticilor 
care vorbesc despre secularizarea sau mai bine zis 
dezicerea de valorile creștine. Cu toate acestea, 
mulți uităm că acest pământ scandinav a odrăslit 
nenumărați Sfinți, mai mult sau mai puțin cunoscuți, 
care au trăit în răstimpul dintre încreștinarea vikin-
gilor la cumpăna dintre cele două milenii și Marea 
Schismă din 1054. 
Tocmai de aceea, într-un demers ce vizează recu-
perarea memoriei colective a acestor luceferi ai 
Ortodoxiei, Preasfințitul Părinte Macarie încear-
că mereu să prezinte credincioșilor români și nu 
numai viața și marile binecuvântări pe care Sfinții 
scandinavi le revarsă asupra celor care îi cinstesc.
Astfel, într-un pelerinaj organizat în luna iunie 
a anului 2021 pe urmele Sfinților din Norvegia, 
Preasfințitul Macarie a făcut cunoscută istoria 
Sfântului Cuvios Trifon, luminătorul laponilor, a 
Sfântului Rege Martir Olav – creștinătorul Norvegi-
ei și a Sfintei Mucenițe Suniva din Bergen. Periplul 
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service in the northern part of Norway, on the 
border with Russia, in the town of Nieden, where 
there is a small church built by a great Russian 
elder, a converted robber, who brought the 
Lapps of those lands to the light of knowledge of 
the Truth in the 16th century. On this occasion, 
the Hierarch expounded to those in attendance 
the life of Saint Tryphon:
“About Saint Tryphon we know that he was born 
in 1495 to the family of a Russian priest in the 
Grand Duchy of Moscow. His father gave the child 
a good, pious upbringing, and from a young age he 
learned to love church services. He was amazed 
when the Russian fish merchants coming from the 
north talked about the Sámi fishermen of the lands 
of Lapland. Their harsh lifestyle, their honest and 
peaceful way of life impressed the child Mitro-
phan – the name received by Blessed Tryphon in 
infancy, at his baptism. Still, his sorrow was also 
great when he discovered that these Sámi were 
idolaters. He longed to bring them to Christ. When 
the boy reached  adolescence, Saviour Jesus Christ 
appeared to him, and told him that his true home-
land was not there and that another country and 

duhovnicesc a început cu o slujire în extremitatea 
nordică a Norvegiei, la granița cu Rusia, în locali-
tatea Nieden, unde există o bisericuță înălțată 
de un mare cuvios rus, fost tâlhar convertit, cel 
care i-a adus pe laponii din acele ținuturi la lumi-
na cunoștinței adevărului în secolul al XVI-lea. Cu 
această ocazie, Ierarhul a expus celor prezenți viața 
Sfântului Trifon: 
„Despre Sfântul Cuvios Trifon știm că s-a născut 
în anul 1495 în familia unui preot rus din mare-
le ducat al Moscovei. Copilul a fost crescut de 
mic de către tatăl său în evlavie și bună-cuviință, 
iubind slujbele bisericii. El se minuna foarte atunci 
când veneau din nord negustorii ruși de pește 
care povesteau despre pescarii sámi din ținuturile 
Laponiei. Traiul lor aspru, modul de viață cinstit 
și pașnic l-au impresionat nespus de mult pe 
copilașul Mitrofan, fiindcă așa se numea Cuviosul 
Trifon din botez, însă a fost foarte mare și întris-
tarea lui atunci când a aflat că acești sámi erau 
idolatri. Își dorea foarte mult să îi aducă la Hristos. 
În adolescență însuși mântuitorul Iisus Hristos i s-a 
arătat lui Mitrofan și i-a spus că patria sa adevărată 
nu este acolo și că o altă țară și pustie îl așteaptă. 

Mica biserică ortodoxă din lemn, ridicată pe locul martirajului Sfântului Rege Olav, în Stiklestad, Regatul Norvegiei, lângă Trondheim | The small 
wooden Orthodox church built on the site of the martyrdom of Saint King Olav in Stiklestad, Kingdom of Norway, near Trondheim





Pelerinaj pe urmele Sfântului Cuvios Mucenic Sven, la Arboga, în Suedia, duminică, 29 martie 2020 | Pilgrimage on the footsteps of Saint Martyr 
Sven in Arboga, in Sweden, on Sunday, March 29th, 2020





Preasfințitul Părinte Episcop Macarie în călătorie misionară în nordul îndepărtat al Norvegiei, în ținuturile lapone, la granița cu Rusia, în bisericuța 
din Neiden, ridicată de Sfântul Cuvios Trifon, Luminătorul Laponilor, 16 iunie 2021 | His Grace Father Bishop Macarie on a missionary journey in 
the far north of Norway, in the Lapland lands, on the border with Russia, in the little church in Neiden, built by the Reverend Saint Tryphon, the 
Illuminator of the Lapps, June 16th, 2021
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wilderness was expecting him. But despite his 
missionary zeal, Mitrophan gradually drifted away 
from Christ and the Church, becoming famous for 
his bravery and extraordinary physical strength, 
which was however detrimental to his soul, as he 
indulged in lawlessness, becoming the leader of a 
band of robbers. However, a tragic incident shook 
brave Mitrophan’s self-confidence when he acci-
dentally killed his beloved Helena, the daughter of 
local nobleman. This distressed him, and in horror 
and remorse he retreated north to the Kola Penin-
sula between the White Sea and the present-day 
Barents Sea.
In these wild places he undertook his ascetic strug-
gles, choosing hunger over fullness and cold over 
warmth. He was not afraid of the wild beasts in 
those distant lands, but more of the beasts with-
in, the beasts of his sins. With much effort and 
prayer, he repented of all his sins. He learned the 
Sami language and after a wondrous meeting with 
Venerable Theodoret of Solovetsky, he received 
from the latter the call to work together for the 
enlightenment of Lapland. With many efforts and 
great patience, he carried out his mission, finally 

Însă, în pofida avântului său misionar, Mitrofan 
s-a îndepărtat treptat de Hristos și de Biseri-
că, devenind faimos prin vitejii și forța sa fizi-
că extraordinară, care s-a transformat într-o 
capcană pentru propriul lui suflet, deoarece el 
s-a dedat fărădelegilor, devenind căpetenia unei 
cete de tâlhari. Dar un incident tragic i-a zdrun-
cinat viteazului Mitrofan încrederea în sine, el 
ucigând din greșeală pe iubita sa Elena, fiica unui 
boier din acele locuri. Acest păcat l-a marcat 
foarte mult și, cuprins de groază și remușcări, s-a 
retras spre nord, în peninsula Kola, situată între 
Marea Albă și Marea Barenț de azi. În aceste 
locuri sălbatice s-a nevoit, preferând foamea în 
locul îndestulării și frigul în locul căldurii. Nu i-a 
fost frică de fiarele sălbatice care erau în acele 
ținuturi depărtate, ci mai mult i-a fost frică de 
fiarele lăuntrice, de fiarele păcatelor sale. Cu 
multă nevoință și rugăciune s-a pocăit de toate 
păcatele pe care le săvârșise, iar după o întâlnire 
minunată cu Sfântul Cuvios Teodoret de la Solovăț 
și după ce a învățat limba laponilor a primit de la 
acesta din urmă chemarea de împreună-lucrător 
pentru luminarea Laponiei. Cu multe eforturi și 
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being tonsured into monasticism by the Venerable 
Theodoret and receiving the name Tryphon. He did 
not wish to receive the grace of Priesthood, repent-
ing particularly for the sin of murder but also for 
other crimes he had committed in his youth. Still, 
Venerable Tryphon gathered around him hundreds 
of disciples, founding near the Pechenga River in 
those northern lands a monastery dedicated to 
the Holy Trinity, and erecting many small churches, 
including this small place now located in the terri-
tory of the Kingdom of Norway. The Venerable also 
became a redoubtable fighter against the spirits of 
evil, acquiring the spiritual gift of exorcism. After 
his repose in the Lord, he continued to help the 
sick, especially the demonized, being a swift helper 
to monks who fell due to their disobedience. He 
appeared to several monks, urging them to reform 
their lives. He also helped Christians everywhere, 
especially those who engaged in the apostolic 
ministry of enlightenment: to bring lost souls to 
the Saviour Jesus Christ.
Venerable Tryphon passed away on December 
15th, around 1500 AD, aged 88. He always prays for 
us and helps us today to confess our faith through 

cu îndelungă răbdare și-a desfășurat misiunea, 
fiind în cele din urmă tuns în monahism de către 
Cuviosul Teodoret și primind numele Trifon. Nu 
a dorit să primească harul preoției, pocăindu-se 
în mod deosebit pentru păcatul uciderii, precum 
și pentru alte fărădelegi pe care le săvârșise în 
tinerețe, dar Cuviosul Trifon a adunat în jurul 
său sute de ucenici, întemeind în apropierea 
râului Pecenga din acele părți nordice o mănăs-
tire închinată Preasfintei Treimi, ridicând multe 
bisericuțe, printre care și acest micuț lăcaș aflat 
acum pe teritoriul Regatului Norvegiei. Cuvio-
sul a devenit temut și pentru duhurile răutății, 
dobândind harisma izgonirii lor din cei posedați. 
După mutarea sa la cele veșnice a continuat să 
îi ajute pe cei bolnavi și mai cu seamă pe cei 
demonizați, fiind grabnic ajutător și călugărilor 
căzuți din pricina neascultării. S-a arătat aievea 
mai multor monahi, îndemnându-i să pună înce-
put bun însă îi ajuta și pe creștinii de pretutin-
deni și mai cu seamă pe cei care se angajaseră 
în această lucrare de apostolat de luminare de 
aducere la Mântuitorul Iisus Hristos a suflete-
lor rătăcite. Sfântul cuvios Trifon a trecut la cele 
veșnice la 15 decembrie în jurul anului 1500, la 
vârsta de 88 de ani. El se roagă pururea pentru 
noi și ne ajută și pe noi cei de astăzi să dăm o 
bună și dreaptă mărturie spre slava Preasfin-
tei Treimi și spre mântuirea sufletelor noastre”. 
Preasfințitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi al 
Europei de Nord a continuat periplul duhovni-
cesc pe urmele Sfinților Scandinavi, săvârșind în 
Lunea Rusaliilor, 21 iunie 2021, Sfânta Liturghie 
cu procesiune la bisericuța de lemn din Stikles-
tad, în Norvegia, pe platoul unde, la 29 iulie 
1030, Sfântul Rege Olav a pecetluit cu sânge-
le muceniciei sale lucrarea sa de luminător al 
vikingilor. După slujbă, Părintele episcop a vorbit 
celor prezenți despre acest mare Rege Martir:
„Sfântul Rege Olav era fiul unei căpetenii care se 
numea Harald, tocmai de aceea în limba vikingă 
era numit și Olav Haraldsson, adică fiul lui Harald. 
Asemenea celor de vârsta lui, a plecat și el cu 
ceilalți războinici vikingi în părțile creștinești ale 
Europei de Vest și acolo a trecut prin foc și sabie 
sfintele mănăstiri și biserici, îndeosebi din nordul 
Angliei, făcând prăpăd mai ales în părțile orașului 
Canterbury, luându-l ostatic pe îmbunătățitul arhi-
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righteous living and deeds, for the glory of the 
Most Holy Trinity and the salvation of our souls”.
His Grace Macarie Drăgoi of Northern Europe 
continued his spiritual journey in the footsteps of 
the Scandinavian Saints, celebrating on Pentecost 
Monday, June 21st, 2021, the Holy Liturgy with 
a procession at the stave church of Stiklestad, 
Norway, on the plateau where on July 29th, 1030, 
the Holy King Olav sealed his labour as an enlight-
ener of the Vikings with the blood of his martyr-
dom. After the service, Bishop Macarie spoke to 
those present about this great Martyr King:
“The Holy King Olav was the son of a ruler 
whose name was Harald, which is why in the 
Viking language he was also called Olav Haralds-
son, meaning the son of Harald. Like others of 
his age, he went with the Viking warriors to the 
Christian parts of Western Europe, and there he 
put to fire and sword the holy monasteries and 
churches, mainly those in the north of England, 
wreaking havoc especially in the city of Canter-
bury, and taking hostage the pious Archbishop of 
Canterbury whom he finally killed. But it was also 
there that he befriended the Duke of Normandy, 
Richard III, who enlightened him with the light of 
the knowledge of the truth. The Viking Olav was 
so impressed with the Christian teaching that 
he received the Baptism, and then the Saviour 
Jesus Christ appeared to him in a vision urging 
him to return to his native lands to convert his 
people to Christianity. On his return he baptized 
the Vikings in his kingdom, but the other parts 
of the country remained pagan and opposed the 
apostolic work of Saint Olav, resorting to politi-
cal alliances to undermine his influence. After 
such a religious dispute with King Canute, Olav 
sought refuge in Novgorod – a city ruled by prince 
Vladimir the Wise, married to a Christian Viking 
princess named Ingegerd, known as Irina in the 
Slavic language. This princess had been Christian-
ized by the Holy Hierarch Sigfrid (the enlightener 
of Sweden) at the spring of Husaby together with 
her family and the royal courtiers. Returning from 
Novgorod with renewed spiritual strength, King 
Olav had to face his enemies who envied not only 
his political rise but also the Christian influence 
that Olav was trying to extend throughout the 
country. They fought him on July 29th, 1030, on 

episcop de Canterbury, pe care a ajuns să îl ucidă.  
Însă tot acolo s-a împrietenit cu ducele Norman-
diei Richard al III-lea, care l-a luminat cu lumina 
cunoștinței adevărului. Atât de impresionat a 
fost vikingul Olav de învățătura creștină, încât a 
primit botezul, iar apoi Mântuitorul Iisus Hristos i 
s-a arătat în vedenie, îndemnându-l să se întoar-
că în părțile lui natale pentru a-i creștina pe cei 
din neamul său. Reîntors pe meleagurile natale, 
i-a botezat pe vikingii din regatul său, însă cele-
lalte regate au rămas păgâne și s-au împotrivit 
lucrării de apostolat a sfântului Olav, apelând 
la alianțe politice pentru a-i micșora influența. 
După o astfel de dispută cu regele Canut, Olav 
se refugiază în Novgorod, unde domnea cnea-
zul Vladimir cel Înțelept, căsătorit cu o prințesă 
vikingă creștină care se numea Ingegerd, numi-
tă apoi în limba slavă Irina. Această prințesă a 
fost creștinată de către Sfântul Ierarh Sigfrid, 
supranumit luminătorul Suediei, la fântâna de la 
Husaby din Suedia împreună cu familia ei și suita 
regală. Revenit din Novgorod, regele Olav, întărit 
duhovnicește, are de înfruntat pe dușmanii săi, 
care, invidioși nu doar pe ascensiunea sa politi-
că, ci și pe influența creștină pe care Olav încer-
ca să o imprime tării, l-au înfruntat la 29 iulie 
1030 pe câmpia Stiklestad. Pe această câmpie, în 
ajunul luptei i s-a arătat Mântuitorul Iisus Hristos, 
spunându-i că e timpul să dobândească cunu-
na cea neveștejită a slavei. A înțeles că va cădea 
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the Stiklestad plain. On this plain, on the eve of 
the battle, Saviour Jesus Christ appeared to him, 
telling him that it was time to acquire the eternal 
crown of glory.
He understood that he would fall in that battle, 
and indeed, leading his fighters, he was wound-
ed by a spear in the leg. He fell on a stone and his 
enemies rushed upon him and hacked him with 
their axes; the lethal blow was applied by his 
greatest enemy who was called Torre. When his 
enemy stabbed him, much blood gushed from 
the king’s body, splashing the wounds on Torre’s 
body. At that moment this enemy’s wounds were 
miraculously healed and the old enemy fell on 
his knees before the lifeless body of the new 
Martyr and said in a loud voice: ‘This man truly 
is a Saint!’. All the other enemies gathered round 
him and knelt before King Olav, and lifted their 
eyes to heaven, and saw how the angels were 
carrying the king’s soul before the throne of the 
Divine Lamb.
They were all astonished and Torre, broken-heart-
ed and repenting for having killed the man chosen 
by Christ, decided to be baptized and then to take 
a penitential pilgrimage on foot to the tomb of the 
Savior Jesus Christ in Jerusalem, to atone for his sin 
of killing a saint. After placing his body in the tomb, 
the local archbishop decided, after a while, to take 
the martyr’s relics from the ground. When the soil 
was removed, they discovered his incorrupt body, 
giving off a pleasant scent, and then they decided 
to build a stone church on his grave and on the 
place of his martyrdom. Unfortunately, with the 
Lutheran Reformation, any traces of his vener-
able relics were lost, and the old Nidaros, once an 
important place of pilgrimage thanks to the Holy 
Martyr King Olav, fell into oblivion. But we who 
honor him ask the Saint to help us bring a good and 
righteous testimony and to say, as he said before 
entrusting his soul to the Saviour’s arms: ‘O Lord, 
save us!’
The third and final part of the pilgrimage took 
the Hierarch in the footsteps of the Holy Martyr 
Sunniva, in the city of Bergen, at the mouth of 
the fjords of Norway. After the Liturgy celebrated 
on June 24th, 2021, the bishop shared with those 
present the following thoughts as a conclusion to 
the entire spiritual journey:

în acea luptă și într-adevăr, fiind primul între 
luptătorii săi, a fost rănit de o lance în picior, iar 
atunci când a căzut pe o piatră dușmanii săi au 
năvălit asupra sa și l-au ciopârțit cu topoarele, 
iar lovitura letală a fost aplicată pe trupul regelui Olav 
de cel mai mare dușman al său, care se numea Torre.  
Atunci când dușmanul său l-a străpuns, a țâșnit 
mult sânge din trupul regelui, stropind rănile de 
pe trupul lui Torre. În acea clipă rănile acestui 
dușman s-au vindecat în chip minunat, iar vechiul 
său dușman a căzut în genunchi înaintea trupu-
lui neînsuflețit al noului mucenic și a rostit cu glas 
înalt: «Acest om cu adevărat este Sfânt!» și toți 
ceilalți dușmani s-au adunat în jurul său și au înge-
nuncheat înaintea regelui Olav, și-au ridicat ochii 
către cer și au văzut cum îngerii purtau sufletul 
regelui înaintea tronului Dumnezeiescului Miel. 
Au înmărmurit cu toții, iar Torre, cu inima înfrântă 
de pocăință pentru că l-a ucis pe plăcutul lui Hris-
tos, a hotărât să se boteze și apoi să meargă pe 
jos într-un pelerinaj penitențial până la mormân-
tul Mântuitorului Iisus Hristos la Ierusalim ca 
să-și ispășească păcatul uciderii unui sfânt. După 
așezarea trupului său în mormânt, arhiepisco-
pul locului a hotărât, după o vreme, să ridice din 
țărână moaștele mucenicului, iar atunci când au 
dat pământul la o parte au descoperit trupul său 
incorupt, nestricat, răspândind o bună mireasmă, 
și atunci s-au hotărât ca pe mormântul său și pe 
locul în care a fost martirizat să ridice o biserică 
de zid. Din nefericire, odată cu Reforma lutera-
nă, s-a pierdut urma cinstitelor sale moaște, iar 
peste vechiul Nidaros, odinioară un loc important 
de pelerinaj datorită Sfântului Rege Martir Olav, 
s-a așternut uitarea. Însă noi, cei care îl cinstim, 
îl rugăm pe Sfânt să ne ajute să dăm o bună și 
dreaptă mărturie și să rostim așa cum a rostit 
el înainte de a-și încredința sufletul pe brațele 
Mântuitorului: «O, Doamne, mântuiește!»
A treia parte și cea finală a pelerinajului a purtat 
pașii Ierarhului pe urmele Sfintei Mucenițe Suni-
va, în orașul Bergen, la poarta fiordurilor Norve-
giei, când, după Liturghia din data de 24 iunie 
2021, episcopul a împărtășit celor prezenți urmă-
toarele gânduri cu valoare de corolar pentru 
întregul periplu duhovnicesc:
„Aici, la poarta fiordurilor, în orașul Bergen, 
s-au păstrat timp de mai multe secole moaștele 



87CandelaNordului

“Here at the gate to the fjords, in the city of 
Bergen, the relics of this martyr were preserved 
for several centuries, until the country’s transition 
to Lutheranism, when the trace of the holy relics 
was lost. Martyr Sunniva, of Irish descent, lived 
in the 10th century, and she suffered for Christ on 
the island of Selia, somewhere above today’s city 
of Bergen. She died a martyr, together with other 
saintly virgins, crushed under falling rocks follow-
ing the attack of some Viking pagans. These maid-
ens prayed to be spared from rape and slavery and 
the Saviour Jesus Christ had mercy on the martyr 
Sunniva and her companions, granting them the 
unwithering crown of martyrdom. It is a miracle 
that such a fragile being was able to soften, warm 
and open to Christ the hearts of such a barbaric 
Viking people. Such ferocious people were tamed 
by this virgin-martyr of Irish descent who came 
miraculously from Ireland to Norway to enlighten 
the Vikings of yore.”

acestei mucenițe, până la trecerea țării la Lute-
ranism, când s-a pierdut urma sfintelor moaște. 
Mucenița Suniva a trăit în secolul al X-lea, fiind 
de neam irlandez, și a pătimit pentru Hristos pe 
insula Selia, undeva mai sus de orașul Bergen, 
surpându-se peste ea și peste fecioarele râvni-
toare de cele cerești care trăiau alături de Sfân-
tă stâncile în urma atacului unor păgâni vikingi. 
Ele s-au rugat ca să fie izbăvite de păcatul silu-
irii și al robirii, iar Mântuitorul Iisus Hristos s-a 
milostivit de mucenița Suniva și de însoțitoarele 
ei, ele primind cununa cea neveștejită a marti-
rajului. Este minunat cum o ființă atât de fragilă 
a reușit să înmoaie, să încălzească și să deschi-
dă spre Hristos inima unui popor viking atât de 
barbar. Iată, un popor cu apucături atât de fero-
ce a fost îmblânzit de această muceniță fecioa-
ră de neam irlandez care a venit în chip minu-
nat din Irlanda în Norvegia pentru a-i lumina pe 
vikingii de odinioară”. 
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May 4th, 2019

Today, on Bright Saturday, May 4th, 2019, I 
celebrated the Divine Liturgy in the church of 
my native village of Spermezeu at the foot of 
the Țibleș Mountains. I gave thanks to the One 
Above, together with my brother Teodor and 
my sister Maria and our whole family, for the 
60th anniversary of the marriage of our bodily 
parents, Vasile and Ana, halfway between their 
Golden and Diamond Weddings. We gratefully 
kiss their warm, work-worn hands, praying for 
their health and salvation! We are thinking of 
all those who purify their souls in this furnace 
that is the matrimony. Great and noble is 
this institution! A laboratory where sacrifice, 
patience, goodwill, meekness, and love in Christ 
are acquired.

4 Mai 2019

Astăzi, în Sâmbăta Luminată, 4 mai 2019, am slujit 
Dumnezeiasca Liturghie în biserica din satul meu 
natal Spermezeu de la poalele Munților Țibleș, 
pentru a aduce mulțumire Celui de Sus, alături de 
fratele meu Teodor și de sora mea Maria cu întrea-
ga familie, pentru împlinirea a 60 de ani de căsni-
cie a părinților noștri trupești Vasile și Ana, aflați 
la mijloc de drum între Nunta de Aur și cea de 
Diamant. Le sărutăm cu recunoștință mânuțele lor 
calde și bătătorite de muncă, rugându-ne pentru 
sănătatea și mântuirea lor! Suntem cu gândul la 
toți cei care își călesc sufletele în acest cuptor al 
lămuririi care este căsnicia. Mare și nobilă este 
această instituție! Laborator în care se dobândesc 
jertfelnicia, răbdarea, buna înțelegere, blândețea, 
și, desigur, dragostea cea întru Hristos. 

Mesaje duhovnicești  
Spiritual addresses 
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It behooves us, therefore, to honour and cherish 
the institution of marriage and guard it against 
those who want to destroy it!

† Bishop Macarie Drăgoi of Northern Europe

Se cuvine, așadar, să cinstim și să prețuim instituția 
căsătoriei și să o păzim de cei care vor să o strice! 

† Părintele Episcop Macarie Drăgoi al Europei  
de Nord
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July 3rd, 2019

On Friday, July 19th, 2019, His Holiness Bishop 
Macarie of Northern Europe will visit “Oașa Inter-
national Camp,” organized on the precincts of Oașa 
Monastery.

September 5th, 2019

Before returning to Scandinavia, following the 
funeral service and all the traditional observances in 
my native village, I was invited to celebrate the Holy 
Liturgy for the patronal feast of Sihăstria Monastery 
in Neamț, on Sunday, September 8th, 2019 – the 
Nativity of the Theotokos. I have been touched to 
rediscover this photo of myself, as a teenager attend-
ing the Theological Seminary, next to the meek, 
gentle and wise Father Cleopa, of blessed memory 
– the Elder who was the first to offer his blessing for 
my choice of monastic life. God willing, on Sunday 
I will mystically rejoin Father Cleopa and the other 
great Elders of Sihăstria Neamțului, reposed in the 
Lord. Along my way, I will spend the Saturday of 

3 Iulie 2019 

Vineri, 19 iulie 2019, Preasfințitul Părinte Episcop 
Macarie al Europei de Nord va fi prezent în cadrul 
„Tabarei internaționale Oașa”, ce va avea loc în 
cadrul Mănăstirii Oașa.

5 Septembrie 2019

Înainte de a mă întoarce în Scandinavia, după 
praznicul înmormântării, împlinind toate 
bunele rânduieli în satul meu natal, am fost 
chemat să slujesc Sfânta Liturghie de hram la 
Mănăstirea Sihăstria de Neamț, duminică, 8 
septembrie 2019, la praznicul Nașterea Maicii 
Domnului. Regăsesc cu emoție această poză în 
care mă aflam, adolescent seminarist, alături 
de bunul, blândul și înțeleptul Părinte Cleo-
pa, de fericită pomenire, Îmbunătățitul Bătrân 
care mi-a binecuvântat, cel dintâi, alegerea 
vieții monahale. Cu ajutorul lui Dumnezeu, mă 
voi reîntâlni, duminică, în duh, cu Părintele 
Cleopa și cu ceilalți mari Duhovnici ai Sihăs-
triei Neamțului, trecuți la cele veșnice. Iar, în 
drum, voi adăsta, sâmbătă, 7 septembrie 2019, 
la Mănăstirea Pângărați, lângă Piatra Neamț, 
unde vom cinsti pe Sfinții Cuvioși Simeon și 
Amfilohie, Ocrotitorii chinoviei, atât de iubiți 
de noi toți. Ce ne-am face, Doamne, de n-am 
avea pe sfinții Tăi rugători…

Al Vostru părinte, frate și prieten, fierbinte rugă-
tor către Domnul și de tot binele voitor,

† Macarie, episcopul Episcopiei Europei de Nord

Colind prin Oslo, 2019

Colindând printre nămeții orașului Oslo la 
frații noștri, mai cu seamă la cei însingurați și 
bolnavi, pentru a le vesti că Prunc Sfânt ni S-a 
născut nouă, ca să ne scoată din necaz, durere 
și păcat!
Nașterea Domnului cu bucurie sfântă să o 
prăznuim, iubite frate și iubită soră, oriunde 
ne-am afla!

| His Grace 
Bishop Maca-
rie Drăgoi (as 
a Seminary 
student) to-
gether with 
Father Cleo-
pa Ilie, in his 
cell at Sihăs-
tria Monas-
tery
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September 7th, 2019, at Pângărați Monastery, close 
to Piatra Neamț, where we will honour the blessed 
Simeon and Amfilohie, the beloved Patron Saints of 
this cenobium. What would we become, o Lord, if it 
weren’t for Your Saints’ intercessions on our behalf…

Your father, brother and friend, well-wisher, broth-
er and fervent interecessor to the Lord,
† Macarie, bishop of the Diocese of Northern Europe

Carolling around Oslo, 2019

We go carolling through the snows of Oslo to visit 
our brethren, especially those lonely and ailing, to 
announce the birth of the Holy Infant, to deliver us 
all from pain, suffering and sin!
Let us celebrate the Lord’s Nativity with holy joy, 
beloved brother and beloved sister, wherever  
we are!

Your friend, brother and father, fervent intercessor 
to the Lord, the pilgrim bishop Macarie of North-
ern Europe

April 4th, 2020

Al vostru prieten, frate și părinte fierbinte rugă-
tor către Domnul, episcopul pelerin Macarie din 
Europa de Nord

4 aprilie 2020 

Chemare la rugăciune 

Preaiubiții mei, 
În aceste vremuri de încercare se cuvine, mai mult 
ca oricând, să fim împreună, uniți în rugăciune. De 
aceea, începând de mâine, 5 aprilie 2020, vă invit 
să vă alăturați zilnic în rugăciune, în jurul prânzului, 
de la ora 12.00 (ora Suediei). Din Paraclisul Centru-
lui nostru Episcopal din Stockholm voi citi o catismă 
din Psaltire și un acatist al Preasfintei Născătoare 
de Dumnezeu, slujbă pe care o vom transmite și pe 
pagina de Facebook a Episcopiei Europei de Nord. 
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A call to prayer

My beloved, 
In these trying times, it is fitting, more than ever, 
to be together, united in prayer. Therefore, start-
ing tomorrow, April 5th, 2020, I invite you to join 
me in prayer every day, around noon, from 12.00 
(Sweden time). From the little church of our Dioc-
esan Center in Stockholm, I will read a kathisma 
from the Psalter and an Akathist Hymn to the Most 
Holy Theotokos, a service that we will also be lives-
treamed on the Facebook page of the Diocese of 
Northern Europe.

With love and care in Christ, your father, brother, 
and friend, fervent supplicant and well-wisher,

† Bishop Macarie of the Romanian Orthodox 
Diocese of Northern Europe

March 3rd, 2021

“Is not wisdom found among the aged? Does 
not long life bring understanding?” (Job 12:12). A 
Romanian saying from the old days states: “He who 

Cu dragoste și grijă în Hristos, al vostru părinte, 
frate și prieten, fierbinte rugător și de tot binele 
voitor, 

† Episcopul Macarie al Episcopiei Europei de Nord

3 martie 2021

„Oare nu la bătrâni sălășluiește înțelepciunea și 
priceperea nu merge mână în mână cu vârsta 
înaintată?” (Iov 12, 12). Un cuvânt din popor, 
de demult, spune că „cine nu are bătrâni să-i 
cumpere”. Căci un bătrân este ca o comoară 
la casa omului: aduce cu el o lume întreagă, 
de lupte, izbânzi, învățăminte, de dragoste și 
dor. Prin ei respiră țara strămoșilor noștri și 
ne binecuvântează cu o mână caldă și ușoară. 
Să ne cinstim, așadar, bătrânii, căci dacă avem 
dragoste față de ei, avem dragoste față de 
Dumnezeu și de neamul nostru. Iată, aici, două 
vrednice credincioase din satul meu natal năsă-
udean Spermezeu, pe care le-am împărtășit 
de curând, credincioase care au făcut un veac 
întreg ținându-și candelele vii: lelea Lucreția 
Șoș de pe Prund, care are 100 de ani, și lelea 
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has no elders, should go buy them.” Because the 
elderly are like a treasure in a man's home: they 
bring a whole world of struggles, joys, teachings, 
love, and longings. Through them, the land of our 
ancestors breathes and blesses us with a warm and 
light hand. Therefore, let us honour our elders, for 
if we love them, we also love God and our nation. 
Behold, here are two worthy believers from my 
native village of Spermezeu in Năsăud, who have 
recently received the Holy Communion from my 
hand, believers who have lived a century keep-
ing their candles alight: auntie Lucreția Șoș from 
Prund, who has turned 100, and her god-daughter 
auntie Anica Şerban, from Pârâul Popoasei, a little 
younger, “only” 98 years old. Remember them in 
your prayers, for they already remember us. 
With your bishop's blessings, from the lands of 
Țibleş, your brother, father, and friend, 

† Bishop Macarie, from Spermezeu, Bistrița-
Năsăud county, Wednesday, March 3rd, 2021

March 18th, 2021

Letter to our Hierarch in heaven

Most Reverend Father Bartolomeu,
I fondly remember how, every March 18th, we cele-
brated Your Eminence's birthday. The doors of the 
residence used to remain wide open until late at 
night to welcome those who wanted to offer you a 
flower, a well-wish, a brotherly hug. We can never 
forget how excited You were then, like a child, and 
how you rushed, tripping over your cassock, lest you 
keep people waiting, to greet and thank them, uplift-
ing their spirit with a blessing and a word of wisdom. 
You received everyone, young and old, with the same 
freshness of soul. It was only later that I understood 
how rare this quality is: meeting others as a gift from 
God and not as something taken for granted. And the 
truth is that the greatest gift we have received from 
God was and is Your Grace!
Soldier of the army of heaven and a stranger travelling 
this earth, you have been celebrating your birth in eter-
nity for ten years, leaving us at a loss. Oh, Most Rever-
end Father, if you only knew how many times we have 
felt the need, in these times, to have you still among 

Anica Șerban, fina ei, de pe Pârâul Popoasei, 
un pic mai tânără, de „doar” 98 de ani. Să le 
pomeniți în rugăciunile voastre, căci ele deja ne 
pomenesc pe noi. Cu binecuvântări arhierești, 
de pe meleagurile țibleșene, al vostru frate, 
părinte și prieten, 

† Episcopul Macarie, din Spermezeu, jud. Bistrița-
Năsăud, miercuri, 3 martie 2021

18 martie 2021

Scrisoare către Arhiereul nostru din ceruri 

Înaltpreasfințite Părinte Bartolomeu, 
Îmi aduc cu dor aminte cum, în fiecare an, pe 18 
martie, cu toții serbam ziua Înaltpreasfinției Voas-
tre de naștere, ușile reședinței stăteau larg deschi-
se până noaptea târziu, pentru a-i primi pe cei 
care aveau drag să vă aducă o floare, un cuvânt 
bun, o îmbrățișare frățească. Nu putem uita nici-
odată cât de emoționat erați atunci, ca un copil, și 
cum Vă precipitați, împiedicându-Vă în dulamă, să 
nu cumva să lăsați oamenii să aștepte, pentru a-i 
întâmpina și a le mulțumi, ridicându-i duhovnicește 
cu o binecuvântare și cu un cuvânt dres cu 
înțelepciune. Îi primeați pe toți, mici și mari, cu 
aceeași prospețime sufletească. Abia mai târziu am 
înțeles cât de rară este această calitate: întâlnirea 
cu ceilalți ca un dar de la Dumnezeu, iar nu ca ceva 
de la sine înțeles. Și adevărul e că cel mai mare dar 
pe care l-am primit noi de la Dumnezeu ați fost și 
sunteți Înaltpreasfinția Voastră! 
Oștean al armatei cerurilor și străin călător pe acest 
pământ, de 10 ani serbați nașterea în veșnicie, pe 
noi lăsându-ne mai împuținați. Ah, Înaltpreasfințite 
Părinte, dacă ați ști de câte ori am simțit nevoia, 
în vremurile acestea, să Vă fi avut încă printre noi! 
Să prindem curajul, tăria, încrederea pe care știați 
să le transmiteți când lupta era mai grea și forțele 
răului păreau a ne copleși. Când erați aici cu noi, 
pe cât era lupta mai grea, pe atât deveneați mai 
puternic luptător. Când era mai greu, atunci Vă 
ridicați mai aprig. Vă mărturisim, Înaltpreasfințite, 
că de multe ori, văzând că se petrec lucruri de 
neînchipuit în lume și în Biserică, ne-am descurajat 
și ne-am întrebat: încotro, Doamne? Încotro duc 
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us! To receive the courage, strength, and confidence 
you knew how to convey when the fight was more 
brutal and the forces of evil seemed to overwhelm us. 
When you were here with us, the harder the battle, 
the stronger a fighter you became. When it was more 
challenging, then you rose more valiantly. We confess, 
Your Eminence, that many times, seeing unimaginable 
things happening in the world and in the Church, we 
have lost heart and asked ourselves: whither go we, 
Lord? Where does all this lead, Father Metropolitan 
Bartolomeu? And, even more clearly, we understand 
the answer you give us: all this leads to Golgotha, cruci-
fixion, and Resurrection!
We thank you, Most Reverend Father Bartolomeu, 
for the gift of meeting you and working together. 
Thank you, we miss you so much. And don't forget, 
Your Eminence, to put in a good word to the Eternal 
Archpriest for us, who remain on the battlefield of this 
world. And when you see that we have grown weaker, 

toate acestea, Părinte Mitropolit Bartolomeu? Și, 
tot mai lămurit, înțelegem răspunsul pe care ni-l 
transmiteți: toate acestea duc către Golgota, spre 
răstignire și înviere! 
Vă mulțumim, Înaltpreasfințite Părinte Barto-
lomeu, pentru darul de a Vă întâlni și de a lucra 
împreună. Vă mulțumim și ne este tare dor de 
Dumneavoastră. Și nu uitați, Înaltpreasfințite, 
să puneți o vorbă bună la Arhiereul Cel Veșnic și 
pentru noi, cei care am rămas pe frontul acestei 
lumi. Iar când vedeți că am slăbit, să ne trimiteți 
câte o încurajare, o îmbărbătare fermă, dar în 
același timp și duioasă, lină ca bătaia pe umăr a 
unei aripi de înger. O vom simți și vom ști imediat 
de la cine vine. 

† Episcopul Macarie cu toți fiii și frații împreună 
lucrători în via Domnului 
Stockholm, 18 martie 2021

Mitropolitul Bartolomeu Anania al Clujului împreună cu secretarul său de cabinet, Marius Drăgoi, actualul Episcop Macarie al 
Europei de Nord, în anul 2002 | Metropolitan Bartolomeu of Cluj together with his cabinet secretary, Marius Drăgoi, today Bi-
shop Macarie of Northern Europe, in 2002
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14 iunie 2021 

Peregrinarea mea din aceste zile, în căutarea 
fraților și surorilor în Hristos, m-a adus pe malul 
lacurilor de dincolo de Cercul Polar din Norve-
gia. Iată, apele curate și limpezi reflectă cerul 
cu atâta acuratețe încât uneori nu poți face 
diferența între cerul de sus și cerul de jos. Așa 
avem nevoie, iubită soră și iubite frate, să ne 
curățim și să ne limpezim inimile, astfel încât 
să oglindim cereasca Împărăție prin viețile și 
faptele noastre. Așa cum spunem în Rugăciunea 
Domnească, Tatăl nostru: „precum în cer, așa și 
pe pământ...”.
Vă cuprind pe voi toți în îmbrățișarea rugăciunii și 
binecuvântării în Domnul, al vostru frate, prieten și 
episcop pelerin 

† Macarie, 13 iunie 2021

25 iunie 2021

„Adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor 
apelor Tale” (Psalmul 41, 9), spune psalmistul 

send us an encouragement, a firm but tender one, 
gentle like an angel's wing patting on the shoulder. We 
will feel it and will know at once who it is coming from.

† Bishop Macarie with all the sons and brothers 
toiling in the Lord's vineyard together
Stockholm, March 18th, 2021

June 14th, 2021

My pilgrimage in search of brothers and sisters in Christ 
has brought me these days to the shores of the lakes 
beyond the Arctic Circle in Norway. Behold, the clean, 
clear waters reflect the sky so accurately that some-
times you can't tell the difference between the sky 
above and the sky below. So we need, beloved sister 
and beloved brother, to cleanse and purify our hearts 
so that we reflect the heavenly Kingdom through our 
lives and deeds. As we say in the Lord's Prayer, Our 
Father: “on earth, as it is in heaven...” 
I embrace all of you in the embrace of prayer and bless-
ing in the Lord, your brother, friend, and pilgrim bishop

† Macarie, June 13th, 2021
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June 25th, 2021

“Deep calls to deep in the roar of your waterfalls” 
(Psalm 41/42:9), says the Psalmist, voicing the long-
ing of his soul for the Living God. If we answer this 
call, if we follow the voice of our conscience and 
the longing of our hearts for the Creator, then our 
souls will be “white as snow in Salmon.” (Psalm 
67/68:15) Let's not delay, beloved brother and 
sister, let's act on the inner longing for Christ, let's 
not postpone repentance, but in this time that we 
still have, let's work for our salvation!

With blessings and well-wishes, your brother, 
friend, and father pilgrim bishop

† Macarie, from the highlands of Norway, 
June 25th, 2021

dând glas sufletului care tânjește după Dumneze-
ul Cel Viu. De vom răspunde acestei chemări, de 
vom urma glasul conștiinței și dorul inimii după 
Creator, atunci sufletele noastre vor fi „albe ca 
zăpada de pe Selmon” (Psalmul 67, 15). Să nu 
întârziem, iubite frate și iubită soră, să dăm ghes 
tânjirii lăuntrice după Hristos, să nu amânăm 
pocăința, ci în acest răstimp care încă mai este 
să ne lucrăm mântuirea! 

Cu binecuvântări și bune doriri, al vostru frate, 
prieten și părinte episcop pelerin 

† Macarie din ținutul muntos al Norvegiei, 
25 iunie 2021

Episcopul Macarie în nordul Norvegiei, 25 iunie 2021 | Bishop Macarie in Northern Norway, June 25, 2021
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Between November 16-23, the Diocese of North-
ern Europe broadcast a series of eight online 
conferences held by personalities of the Romanian 
Orthodox Church and culture.
The conferences ran on the Zoom platform, and 
the participants could join the virtual conference 
floor or watch them through the media channels of 
the Diocese as well as the social accounts of Doxo-
logia press agency.
The program was comprehensive, with the speak-
ers sharing their vast spiritual experiences.
On Monday, November 16th, Metropolitan 
Andrew of Cluj held a conference entitled “Jesus 
Christ – fulfillment of the prophecies: hope and 
encouragement in times of trouble.” The follow-
ing day, Metropolitan Serafim of Germany 
spoke of “Spiritual survival strategies during the 
pandemic.” On Wednesday, it was the turn of the 

Episcopia Europei de Nord a difuzat în perioada 
16-23 noiembrie o serie de 8 conferințe online  
susținute de personalități ale Bisericii și culturii 
ortodoxe românești.
Conferințele au fost susținute pe platforma Zoom, 
iar participanții au avut posibilitatea să intre în aula 
virtuală sau să urmărească transmisiile prin interme-
diul canalelor media ale Episcopiei, dar și pe contu-
rile de socializare ale trustului de presă Doxologia.
Programul a fost unul deosebit de bogat, 
conferențiarii împărtășindu-ne din vasta lor 
experiență duhovnicească.
Astfel, luni, 16 noiembrie, Mitropolitul Andrei al 
Clujului a susținut conferința cu tema „Iisus Hris-
tos – plinirea proorociilor: nădejde și încurajare în  
vremuri de restriște”. A doua zi, Mitropolitul 
Serafim al Germaniei a vorbit despre „Strategii 
duhovnicești de supraviețuire în timpul pandemiei”.  

Opt conferințe online –  
Postul Nașterii Domnului 2020
Eight online conferences –  
The Lent of the Nativity of the Lord 2020 
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priest Radu Preda from Munich to speak about 
“Church and state. Lessons the pandemic has 
taught us”. On Thursday, Prof. Adrian Opre from 
Cluj presented the paper entitled: “How to over-
come the fear and discouragement assailing us 
these days?”. Răzvan Bucuroiu, a journalist from 
Bucharest, spoke on Friday to those in attendance 
about “The Church and social media: a stumbling 
block or a missionary tool?”, and on Saturday, it 
was the turn of Father Gheorghe Holbea from 
Bucharest to address the following topic “The 
Mother of God – our Healer and unexpected 
Joy.” The actor Dan Puric spoke on “The Nativity 
of the Savior, our re-rooting in Heaven?” and on 
Monday, November 22nd, it was Bishop Macarie 
of Northern Europe's turn to present “The Good 
News of the Nativity in a troubled world.”

Miercuri a fost rândul preotului Radu Preda din 
München să vorbească pe tema „Biserica și Statul. 
Lecții din pandemie”. Joi, Prof. Adrian Opre din Cluj 
a prezentat referatul intitulat „Cum să depășim 
frica și descurajarea ce ne cuprind în aceste 
zile?”. Răzvan Bucuroiu, jurnalist din București, 
a vorbit vineri celor prezenți despre „Biserica și 
Social Media: piatră de poticnire sau instrument 
misionar?”, iar sâmbătă a fost rândului Părintelui 
Gheorghe Holbea din București să pună la inima 
ascultătorilor tema „Maica Domnului Vindecătoa-
rea, Bucuria cea neașteptată”. Actorul Dan Puric a 
vorbit despre „Nașterea Mântuitorului, reînrădăci-
narea noastră în cer?”, iar luni, 22 noiembrie, a fost 
rândul Episcopului Macarie al Europei de Nord să 
prezinte „Vestea cea bună a Nașterii Domnului într-
o lume bulversată”.
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A. HIS EMINENCE ANDREI, METROPOLITAN 
OF CLUJ: “JESUS CHRIST – THE FULFILLMENT 
OF THE PROPHECIES: HOPE AND ENCOURAGE-
MENT IN TIMES OF TROUBLE”

My beloved, here with us tonight is a gentle and 
loving pastor, His Eminence Andrei, Metropoli-
tan of Cluj, Maramureş and Sălaj. His Eminence 
provides an excellent opening to our online spir-
itual conferences, held during the first week of 
Christmas Lent, organized by our Diocese and 
broadcast both via the media channels of our 
Diocese and the media channels Trinitas and 
Doxologia. This is how, in times of trouble, subject 
to all kinds of restrictions, we seek to be togeth-
er spiritually – we shepherds and believers from 
our country and the diaspora, fostering the good 
spirit of the expectation of the Promised One, the 
Messiah, the Son of God. We make this effort 
despite the limitations of technology and the digi-
tal environment. Nothing can replace our face-
to-face meeting, and I assure you that we all miss 
you. We feel the lack of face-to-face meetings as 
we used to, during the fasting periods over the 
years, but, as we are unable to meet in person, 
we resort to technology, trying to be together and 
hoping that our good intentions will outweigh 
the hardships and our meetings will be steps we 
take like the three wise men, guided by the star 
along the way to the One born in Bethlehem.
His Eminence Andrei does not need any introduc-
tion. At the forefront of the Church’s army, he is 
our shepherd with extensive pastoral and mission-
ary experience and great sensitivity and spiritual 
understanding. Our kind Metropolitan Father 
addresses this evening a topic more relevant than 
ever, “Jesus Christ – the Fulfillment of the Prophe-
cies: Hope and Encouragement in Times of Trou-
ble.” The Savior is the fulfillment of Old Testament 
prophecies, and as I said, this topic is very relevant 
because the world is at a turning point, in a great 
crisis. At such times the world is waiting for a 
rescuer. That is why we need to remember that in 
our Savior Jesus Christ we have the only fulfillment 
of the expectations of salvation, the salvation of 
mankind. Your Holiness, we look forward to listen-
ing to you speak on this fundamental subject.
† Bishop Macarie

A. ÎNALTPREASFINŢITUL PĂRINTE MITROPOLIT 
ANDREI AL CLUJULUI: „IISUS HRISTOS – PLINI-
REA PROOROCIILOR: NĂDEJDE ŞI ÎNCURAJARE 
ÎN VREMURI DE RESTRIŞTE”

Preaiubiţii mei, iată, alături de noi în această seară 
se află un blând şi iubitor păstor, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Andrei, Mitropolit al Clujului, Maramureşului 
şi Sălajului. Cu Înaltpreasfinţia Sa punem început bun 
al conferinţelor duhovniceşti de la distanţă, via online, 
din prima săptămână a Postului Crăciunului, organi-
zate de Episcopia noastră şi transmise atât pe canale-
le media ale Eparhiei noastre, cât şi pe canalele media 
Trinitas şi Doxologia. Iată cum, aflaţi în timpuri de 
restrişte, condiţionaţi de tot felul de restricţii, căutăm 
să fim împreună duhovniceşte, păstori şi credincioşi 
din ţară şi din diaspora, cultivând duhul cel bun al 
aşteptării Celui făgăduit, al Mesiei, Fiului lui Dumne-
zeu. Facem acest efort în pofida mijloacelor tehnice 
folosite, a mediului digital în care ne întâlnim. Nimic 
nu poate înlocui întâlnirea noastră faţă către faţă şi 
vă asigur că nouă tuturor ne este dor de voi. Resimţim 
din greu lipsa întâlnirilor faţă către faţă din posturile 
de peste an, însă, aflaţi în imposibilitatea practică de 
a ne întâlni personal, iată, folosim această tehnologie, 
căutând să fim împreună şi nădăjduind ca gândul cel 
bun să biruiască împrejurările vitrege, iar întâlnirile 
noastre să rămână ca nişte etape parcurse asemenea 
celor trei magi, călăuziţi de stea pe drumul către Cel 
născut din Betleem.
Înaltul Andrei nu are nevoie de prezentare. Este 
păstorul nostru, aflat în prima linie a oştirilor Bise-
ricii, cu o vastă experienţă pastorală şi misionară şi 
de o mare sensibilitate şi tact duhovnicesc. Blândul 
nostru Părinte Mitropolit abordează în această seară 
o temă care este mai mult ca oricând actuală, „Iisus 
Hristos – plinirea proorociilor: nădejde şi încurajare în 
vreme de restrişte”. Mântuitorul este plinirea prooro-
ciilor vechi testamentare şi, aşa cum am spus, această 
temă este de mare actualitate pentru că lumea se află 
într-un punct de cotitură, într-o mare criză. În astfel 
de momente lumea aşteaptă o salvare. De aceea este 
stringentă nevoie să ne amintim că în Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos avem singura împlinire a aşteptă-
rilor de salvare, de mântuire a omenirii. Înaltpreasfin-
ţia Voastră, Vă ascultăm cu multă bucurie cuvântul pe 
această temă esenţială.
† Episcopul Macarie



106   numărul 12-14/2019-2021

I embrace in the spirit all who see and listen 
to us, beginning with Your Grace and continu-
ing with all our viewers. (...) Christmas Lent 
reminds us of all the prophecies we read in the 
Old Testament about our Lord Jesus Christ, and 
not only the prophecies but also our people’s 
practical application of the prophecies, that is, 
our Christmas carols, that remind us that for 
thousands of years the world has been prepar-
ing for God’s descent to earth. How great were 
the joy and excitement when He came! There 
are many Old Testament passages speaking of 
the fullness of time. I will not quote them all, but 
I will mention a few. For example, the prophet 
Balaam, in the Book of Numbers, chapter 24, 
verse 17, says, “I shall see him, but not now: I 
shall behold him, but not nigh: there shall come 
a Star out of Jacob, and a Sceptre shall rise out 
of Israel, and shall smite the corners of Moab, 
and destroy all the children of Sheth.” (...)
I started from an idea that His Grace Macarie 
put into my heart: we should be concerned with 
the prophecies that announced the Savior Jesus 
Christ, and the fulfillment of these prophecies 
in His incarnation. All this ought to strengthen 
our hope and courage so that we can overcome 
the times of trial, tribulation, and hardship in 
which we find ourselves because this is a real-
ity. Many people are ill. We pray to God to over-
come this situation. We pray to God to grant 
health to the doctors who care for the sick in 
hospitals and at their homes. We pray to God 
that this virus would grow weaker and weaker 
until it disappears completely. Nevertheless, we 
need courage. We need courage; we need hope 
so that we can overcome them. Now, if I were to 
read you a text from the Holy Scriptures in this 
regard, here I am reading it from the Epistle to 
the Romans, chapter 5, from verse 3 onwards. 
St. Paul says: “And we glory in tribulations also: 
knowing that tribulation worketh patience; And 
patience, experience; and experience, hope: 
And hope maketh not ashamed; because the 
love of God is shed abroad in our hearts by the 
Holy Spirit which is given unto us.”
How many beautiful things could be said about 
this time when we remember that the prophe-
cies have been fulfilled, that the prophets fore-

Îi îmbrățișez duhovnicește pe toți cei ce ne văd și 
ne ascultă, începând cu Preasfinția Voastră și conti-
nuând cu toți cei care sunt pe recepție. (...) Postul 
Crăciunului ne aduce aminte de toate proorociile 
pe care le citim în Vechiul Testament, referitoare 
la Domnul nostru Iisus Hristos, și nu numai proo-
rociile, ci și modalitatea aceasta populară de a 
pune în practică proorociile, adică, colinzile noas-
tre care nu fac altceva decât să ne aducă aminte că 
mii de ani lumea s-a pregătit pentru coborârea lui 
Dumnezeu pe pământ. Și cât de mari au fost bucu-
ria și entuziasmul atunci când El a venit? În Vechiul 
Testament putem citi multe locuri legate de plini-
rea vremii. Nu voi face abuz de ele, dar câteva le 
voi menționa. Iată, de exemplu, proorocul Valaam, 
în Cartea Numerii, în capitolul 24 , în versetul 17, 
zice: „Îl văd, dar acum încă nu este; Îl privesc, dar 
nu de aproape; o stea răsare din Iacov; un toiag se 
ridică din Israel și va lovi pe căpeteniile Moabului și 
pe toți fiii lui Set îi va zdrobi”. (...)
Am plecat de la gândul pe care Preasfințitul Maca-
rie mi l-a pus la suflet, și anume, acela că trebuie să 
ne preocupăm de proorociile care L-au binevestit 
pe Mântuitorul Iisus Hristos, de plinirea proorocii-
lor în întruparea Lui și toate acestea să întărească 
nădejdea și curajul în noi ca să putem depăși vremu-
rile de încercare, de necaz, de restriște în care ne 
aflăm, pentru că e o realitate. Foarte multă lume 
este bolnavă. Ne rugăm lui Dumnezeu să depășim 
această situație. Ne rugăm lui Dumnezeu să le dea 
sănătate medicilor care au grijă în spitale și acasă 
de cei necăjiți. Ne rugăm lui Dumnezeu ca virusul 
acesta să fie din ce în ce mai slab până când va 
dispărea de tot. Dar, până una-alta, avem nevoie de 
curaj. Avem nevoie de curaj, avem nevoie de nădej-
de ca să le putem depăși. Acum, dacă ar fi să vă 
citesc un text din Sfânta Scriptură în acest sens, iată 
că vi-l citesc din Epistola către Romani, din capito-
lul 5. Începând cu versetul 3, Sfântul Pavel zice: „Ne 
lăudăm și în suferințe, bineștiind că suferința aduce 
răbdare, răbdarea încercare, și încercarea nădej-
de. Iar nădejdea nu rușinează pentru că iubirea 
lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin 
Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă”. Așa stau lucrurile:  
„Ne lăudăm și în suferințe, bineștiind că suferința 
aduce răbdare, răbdarea încercare, și încercarea 
nădejde. Iar nădejdea nu rușinează”. Cât de multe 
lucruri frumoase s-ar putea spune legat de această  
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told the descent of God upon the earth, the 
human birth of the Lord God and our Savior 
Jesus Christ. That is what I wanted to remind 
you tonight. I would add something else. We, as 
human beings, would very much like things to 
go very, very well, but once again, until they do, 
we need patience and hope. Moreover, when 
things are going very well both in the country 
and abroad, we would like many of our fellow 
compatriots – who had to leave the country in 
order to earn their living – to be able to return 
home to be together again. But until then, we 
are somehow together; through the online plat-
forms and, you know, all technical means, which 
give us the possibility to at least see each other. 
However, I add, communion is better estab-
lished while we are physically closer to each 
other. Anyway, we hope that this Christmas fast 
will be full of peace for all of you who hear or 
see us, and that the feast of the Nativity of the 
Lord Jesus Christ will bring you much spiritual 
joy; may God also grant you spiritual and mate-
rial accomplishments. This is my wish. Forgive 
me! Maybe I should have told you more, but 
what I told you, I put in your heart, and I said it 
with love, and I embrace you all with holy love, 
all of you. May our Heavenly Father allow us to 
prepare accordingly for the feast of Christmas.

B. HIS EMINENCE SERAFIM, METROPOLITAN 
OF GERMANY: “SPIRITUAL STRATEGIES FOR 
SURVIVAL DURING THE PANDEMIC”
 
May our Lord help all those who are now follow-
ing us both on the media channels of our Romani-
an Orthodox Diocese of Northern Europe, as well 
as on the media channels Trinitas and Doxologia. 
Tonight, we have with us our Metropolitan, His 
Eminence Serafim, one of the hierarchs whose 
lectures always attract great audiences that 
fill the halls, due to the warmth and persuasive 
power of his words. Now he will lecture before 
a remote audience, in the virtual environment, 
but I am convinced that the ideas he will share 
tonight will cancel the distance and virtuality. 
Metropolitan Serafim deeply loves our ancestral 
homeland and ancestral village life, like many of 

perioadă când ne aducem aminte că prooroci-
ile s-au împlinit, că profeții au binevestit pogorâ-
rea lui Dumnezeu pe pământ, Nașterea Domnului 
Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 
Cam lucrul acesta am vrut să vi-l pun eu la suflete 
în această seară. Aș mai adăuga ceva. Tare am dori 
noi, oameni fiind, ca lucrurile să meargă foarte, 
foarte bine, dar, încă o dată, până când vor merge 
foarte bine, să avem răbdare, să avem nădejde. Și 
când lucrurile vor merge foarte bine și în țară, și în 
străinătate, tare am dori ca mulți dintre cei ce din 
motive obiective s-au dus să-și câștige pâinea pe 
alte plaiuri să aibă condițiile necesare, să se poată 
întoarce acasă să fim din nou împreună. Dar până 
atunci suntem împreună și pe această cale, și pe 
calea undelor, în mediul online și, știu eu, prin mijloa-
cele acestea tehnice, care ne dau posibilitatea ca 
măcar să ne vedem unii pe alții, însă adaug, comu-
niunea se stabilește totuși fiind mai aproape unii de 
alții. Oricum, dorim ca postul acesta al Crăciunului 
să vă fie tuturor celor ce ne auziți sau ne vedeți, 
plin de liniște și de pace și sărbătoarea Nașterii 
Domnului Iisus Hristos să vă aducă multă bucurie 
duhovnicească; să vă dea Dumnezeu și realizări din 
punct de vedere spiritual, și din punct de vedere 
material. Acesta este gândul. Mă iertați! Poate mai 
multe ar fi trebuit să vă spun, dar cele ce vi le-am 
spus vi le pun la suflet și vi le-am spus cu drag și vă 
îmbrățișez cu drag cu sfântă iubire pe toți, pe toți. 
Să dea Tatăl cel ceresc să ne putem pregăti pentru  
sărbătoarea Crăciunului.
 

B. ÎNALTPREASFINŢITUL PĂRINTE MITRO-
POLIT SERAFIM AL GERMANIEI: „STRATEGII 
DUHOVNICEŞTI DE SUPRAVIEŢUIRE ÎN TIMPUL 
PANDEMIEI”

Doamne ajută tuturor celor care ne urmăresc acum 
atât pe canalele media ale Episcopiei noastre Orto-
doxe Române a Europei de Nord, cât şi pe canalele 
media Trinitas şi Doxologia. În această seară îl avem 
alături de noi pe Mitropolitul nostru, Înaltpreasfin-
ţitul Părinte Serafim, care este unul dintre ierarhii 
la ale căror conferinţe sălile sunt pline datorită 
căldurii şi intensităţii cuvântului lor. Acum va confe-
renţia înaintea unui auditoriu de la distanţă, aflat 
în mediul virtual, însă am convingerea că va anula 
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us, the shepherds of the Church. His Eminence, 
too, longs for his native lands and zealously works 
for the return home of the Romanian brothers. 
This pandemic and health crisis have found us in 
the diaspora, far away from our country. Howev-
er, we faced, with differences from country to 
country, the same major challenges met by the 
Church: restricted access to the Holy Services, 
hindering communion among us. A major chal-
lenge, as the Church is congregation – ecclesia 
– real communion, face to face, heart to heart, 
of the brothers and sisters of faith. This commun-
ion meets, however, a new fundamental need of 
the human soul, a need both psychological and 
existential, ontological through its fulfilment in 
Christ. That is why our Eminence Metropolitan 
Serafim will present this evening, spiritual strate-
gies for survival during the pandemic and what 
differentiates them from possible psychological 
strategies. So, the theme of tonight’s conference 
is “Spiritual Strategies for Survival during the 
Pandemic.” Your Eminence, we are listening to 
you with great joy.
† Bishop Macarie

A few years ago, I read something that impressed 
me and that I repeat over and over again, always 
in my sermons, namely: “God always forgives.” 
God being absolute love as I said, He always 
forgives, God always forgives. That inspirational 
text added: “Man forgives sometimes, because 
man does not live the love of God and falls into 
a so-called freedom, which is no longer free-
dom, but slavery. He forgives when he wants to, 
when he can and does not forgive when he does 
not want to.” So, man forgives occasionally. The 
text went on: “Nature never forgives!” Nature 
never forgives! How shall we understand these 
words: Nature never forgives? First, what do we 
mean by nature? Of course, we all think that 
nature is what surrounds us, it is God’s creation, 
it is the cosmos created by God and man as the 
crown of God’s creation. And in this creation of 
God, in the cosmos there are from the begin-
ning, from creation, some laws about which 
the psalmist David says, “The law was laid upon 
them and they will not transgress it.” Because 
all nature, all cosmos, all creation respects the 

distanţa şi virtualitatea prin cele ce va împărtăşi 
în această seară. Părintele Mitropolit Serafim este 
un fierbinte iubitor al patriei străbune şi al satului 
strămoşesc, aşa cum suntem mai mulţi dintre păsto-
rii Bisericii. Și Înaltpreasfinţia Sa este cuprins de acel 
dor pentru plaiurile natale şi râvnă pentru revenirea 
fraţilor români acasă. Iată că această pandemie şi 
criză sanitară ne-a surprins pe noi, cei din diaspora, 
departe de ţara noastră. Am întâmpinat, însă, cu 
diferenţe de la ţară la ţară, aceleaşi provocări majo-
re la adresa Bisericii: îngrădirea accesului la Sfintele 
Slujbe, la comuniunea cea dintre noi. O provocare 
majoră, căci Biserica înseamnă adunare – ecclesia 
–, comuniune reală, faţă către faţă, inimă la inimă 
a fraţilor şi surorilor de credinţă. Această comuniu-
ne corespunde însă unei noi nevoi fundamentale a 
sufletului omenesc, o nevoie atât psihologică, cât şi 
existenţială, ontologică prin plinirea ei întru Hristos. 
Tocmai de aceea, Înaltpreasfinţitul nostru Părinte 
Mitropolit Serafim ne va prezenta în această seară 
strategii duhovniceşti de supravieţuire în timpul 
pandemiei şi cu ce se diferenţiază ele de eventualele 
strategii cu substrat psihologic. Aşadar, tema confe-
rinţei din această seară este „Strategii duhovniceşti 
de supravieţuire în timpul pandemiei”. Înaltpreasfin-
ţia Voastră, vă ascultăm cu mare bucurie.
† Episcopul Macarie
 
Am citit acum câțiva ani de zile un cuvânt care 
m-a impresionat și pe care îl repet mereu, mereu 
în predicile mele, și anume, acest cuvânt spune 
așa: că Dumnezeu iartă întotdeauna. Dumnezeu 
fiind iubirea absolută, cum am spus, Dumnezeu 
iartă întotdeauna, Dumnezeu iartă întotdeauna.  
Mai departe cuvântul acesta înțelept spune: Omul 
iartă câteodată, pentru că omul nu trăiește iubi-
rea lui Dumnezeu și cade într-o libertate care nu 
mai e libertate, ci sclavie. El iartă când vrea, când 
poate și nu iartă când nu vrea. Deci, zice cuvântul, 
omul iartă cateodată. Mai departe, cuvântul înțe-
lept spune: Natura nu iartă niciodată! Natura nu 
iartă niciodată! Cum înțelegem cuvântul acesta că 
Natura nu iartă niciodată? Mai întâi, ce înțelegem 
prin natură? Bineînțeles că ne gândim cu toții că 
natura este cea care ne înconjoară, este creația lui 
Dumnezeu, este cosmosul creat de Dumnezeu și 
omul drept coroană a creației lui Dumnezeu. Și în 
această creație a lui Dumnezeu, în cosmos există 
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laws of God, otherwise it would become chaos. 
As you know the term cosmos, in the Greek 
language, also means harmony. Harmony reigns 
over the cosmos. The same harmony should 
govern man who is a microcosm, as governs the 
cosmos that surrounds us. But this harmony is 
destroyed by the voluntary transgression of the 
laws, ordinances of God planted by him in the 
nature of things. The other creatures’ lives are 
led by instincts – animals have a soul like man, 
after all, but they are driven by instincts and 
they cannot transgress the laws of nature. Only 
man, because he has freedom, breaches the 
laws of God, breaches the laws of nature, and 
lives against his nature. And then nature takes 
revenge, it turns against us. And to understand 
better, let’s give some examples, very simple 
ones. When we eat too much or eat what does 
not suit everyone’s stomach, because each 
person has a specific functioning of his organs 
and must take into account his own laws that 
govern his physical and mental state. So, if 
we eat too much, if we eat what upsets our 
stomach, of course we’re going to get sick. If 
we drink too much or drink what we should 
not drink, we will get sick, because the stom-
ach is made by God to eat moderately, to drink 
moderately, to function in harmony with all the 
other organs in our body. And then, because we 
breach these laws of the nature of our organs, 
they become sick. But God does not punish us 
for eating too much and getting sick or drinking 
too much and becoming alcoholics. That’s not 
God’s punishment, it’s the punishment we bring 
upon ourselves. (...)
We always live with hope, with the hope that 
God is in us and that with God we can only be 
victorious. And then, let us not forget that we 
can only reach Christ by the way of the Cross. 
That’s what today’s Christians fail to under-
stand. You cannot reach Christ, you cannot 
have Christ fully in your heart if you reject the 
Cross, that is, if you reject the trials of life, the 
troubles of life. Because, if you dismiss them, 
it means that you want to live a comfortable 
life, an easy life, however the spiritual life, the 
Christian life is not an easy life at all. The path 
to salvation, the Saviour tells us, the path lead-

de la început, de la creație, niște legi despre care 
psalmistul David spune: „Lege le-a pus și nu o vor 
trece”. Pentru că toată natura, tot cosmosul, toată 
creația respectă legile lui Dumnezeu, că altfel ar 
deveni haos. Cosmosul, știți, în limba greacă are și 
sensul de armonie. În cosmos domnește armonia. 
Și în om, care este un microcosmos, ar trebui să 
domnească aceeași armonie ca în cosmosul care 
ne înconjoară. Dar această armonie este distrusă 
de către încălcarea de bunăvoie a legilor, rându-
ielilor lui Dumnezeu sădite de El în firea lucrurilor. 
Celelalte creații se conduc în viața lor după instinc-
te – animalele care au un suflet ca și omul, în fond, 
dar se conduc după instincte și ele nu pot încălca, 
să zicem, legile naturii. Numai omul, pentru că are 
libertate, încalcă legile lui Dumnezeu, încalcă legile 
naturii și trăiește împotriva naturii sale. Și atunci 
natura se răzbună, se întoarce împotriva noastră. Și 
ca să înțelegem mai bine, să dăm câteva exemple, 
foarte simple, în fond. Atunci când mâncăm prea 
mult sau mâncăm ce nu convine stomacului fiecă-
ruia, pentru că fiecare om are o funcțiune specifică 
a organelor sale și trebuie să țină seama de legile 
proprii care îi conduc starea sa fizică și psihică, deci 
dacă mâncăm prea mult, mâncăm ce nu se cuvine, 
bineînțeles că o să ne îmbolnăvim. Dacă bem prea 
mult sau bem ce nu trebuie să bem, o să ne îmbol-
năvim, pentru că stomacul e făcut de Dumnezeu ca 
să mănânce moderat, să bea moderat, să funcțio-
neze în armonie cu toate celelalte organe din trupul 
nostru. Și atunci, fiindcă încălcăm legile acestea 
ale naturii organelor noastre, organele noastre se 
îmbolnăvesc. Dar nu ne pedepsește Dumnezeu 
pentru că am mâncat prea mult și ne-am îmbolnă-
vit sau am băut prea mult și am devenit alcoolici. 
Asta nu e pedeapsa lui Dumnezeu, e propria noas-
tră pedeapsă. (...)
Noi trăim mereu cu speranța, cu nădejdea că 
Dumnezeu e în noi și că nu putem fi decât birui-
tori cu Dumnezeu. Și apoi, să nu uităm că nu putem 
ajunge la Hristos decât pe calea Crucii. Asta nu mai 
înțeleg creștinii de astăzi. Nu se poate ajunge la 
Hristos, nu poți să-L ai deplin pe Hristos în inima 
ta dacă refuzi Crucea, adică dacă refuzi încercări-
le vieții, necazurile vieții. Pentru că, dacă le refuzi, 
înseamnă că vrei să trăiești o viață comodă, o viață 
ușoară, ori viața duhovnicească, viața creștină nu e 
deloc o viață ușoară. Drumul care duce la mântu-
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ing to eternal life is narrow, difficult, full of 
troubles. The path that leads to perdition, the 
path of this world is wide, and most people take 
it, but they do not find any spiritual satisfaction 
by following it, except for fleeting, very decep-
tive gratifications and short-lived happiness. 
But the way that leads to Christ is the way of 
the Cross and we follow it, although we suffer 
and meet adversities, even though we die every 
day, as the Holy Apostle Paul says. He says, “I 
die every day”; trouble upon trouble. We read 
in the writings of the Holy Apostle Paul about 
the many troubles he went through. He says, 
“We are crushed, but we did not die, and we 
were tormented and mocked and attacked.” 
And our reaction is exactly the opposite: we 
love, we pray for our enemies. So, here’s an 
antinomy, a paradox. In suffering, in troubles, 
in hardships – which we all go through, if we are 
true Christians, if we pray, if we are members of 
the Church – everything seems unimportant, all 
these troubles, these sufferings are mere trifles. 
You overcome them all easily; you do suffer, but 
it is not a torturous, oppressive suffering that 
will lead you to despair, as does the suffering of 
those who do not have God in their lives. And 
therefore, we must try to lead a life as balanced 
as possible, as moderate as possible, as close to 
God as possible, inasmuch as it is possible for 
each of us, for we are not all equally able. And, 
God rejoices just like any parent – a father, a 
mother – rejoices at every accomplishment of 
the child. The parent does not require from the 
child to do anything he or she is unable to do 
at that moment. Nor does God, especially God, 
require us to do more than we can, but to do as 
much as we can; and what we cannot do, God 
will do for us, but we must do our best. And we 
do our best with God’s help, because we can’t 
do anything without God. But God has put in 
our nature, in human nature, so much energy, 
so much power, for man to be able to live, to 
work, to earn the necessities of life, and when 
this power – also given by God – is insufficient, 
God intervenes in a supernatural way – we may 
say – and does not forsake us. And then the 
Christian’s lot in life will be constant joy, hope, 
peace, kindness.

ire – ne spune Mântuitorul –, drumul care duce la 
viață este strâmt, îngust și împresurat de necazuri. 
Drumul care duce la pierzare, drumul lumii aces-
teia e larg și majoritatea merg pe el, dar nu au 
mulțumirea sufletească mergând pe drumul acesta 
larg, decât așa, poate pe moment, o mulțumire și 
o fericire foarte înșelătoare. Dar drumul care duce 
la Hristos este drumul Crucii și noi, deși suferim și 
pătimim, deși murim în fiecare zi, cum spune Sfân-
tul Apostol Pavel. Zice: „Mor în fiecare zi”; neca-
zuri peste necazuri. Citim în declarațiile Sfântului 
Apostol Pavel câte necazuri, prin câte necazuri a 
trecut. Zice: „În toate pătimind necaz, dar nefiind 
striviți; lipsiți fiind, dar nu deznădăjduiți; Prigoniți 
fiind, dar nu părăsiți; doborâți, dar nu nimiciți...”. 
Și noi răspundem exact cu inversul: iubim, ne 
rugăm pentru vrăjmașii noștri. Deci aici e o anti-
nomie, un paradox. Cum în suferință în necazuri, în 
greutăți – pe care le avem toți, dacă ești creștin cu 
adevărat, dacă te rogi, dacă ești încadrat în obștea 
Bisericii – toate ți se par niște gunoaie – necazu-
rile acestea, suferințele acestea. Pe toate le treci 
ușor, suferind, dar nu e o suferință chinuitoare, 
apăsătoare, care să te ducă la deznădejde, cum 
este suferința celor care nu Îl au pe Dumnezeu în 
viața lor. Și, de aceea, noi trebuie să încercăm să 
ducem o viață cât mai echilibrată, cât mai cumpă-
tată, cât mai aproape de Dumnezeu, cât putem 
fiecare, că nu putem, nu avem toți aceleași măsuri. 
Și Dumnezeu se bucură cum se bucură părintele 
– tata, mama – de orice gest frumos al copilului. 
Nu pretinde părintele copilului ceea ce nu poate să 
facă la momentul respectiv. Nici Dumnezeu, cu atât 
mai puțin Dumnezeu, nu ne pretinde să facem mai 
mult decât putem, dar să facem cât putem noi și 
ceea ce nu putem noi face va face Dumnezeu în 
locul nostru, dar noi trebuie să facem cât putem. 
Și facem cât putem până la urmă tot cu ajuto-
rul lui Dumnezeu, că noi, în fond, nu putem face 
nimic fără Dumnezeu. Dar Dumnezeu a lăsat în 
firea noastră, în firea omului atâtea energii, atâtea 
puteri, ca el să trăiască, să muncească, să își câști-
ge cele necesare traiului și atunci când ajunge să 
nu mai poată merge mai departe cu puterile aces-
tea date tot de Dumnezeu, intervine Dumnezeu 
pe cale supranaturală – am putea spune – și nu ne 
lasă. Și atunci semnul creștinului vor fi de-a lungul 
vieții, bucuria, nădejdea, pacea, blândețea.  
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C. FATHER RADU PREDA: “CHURCH AND STATE. 
LESSONS THE PANDEMIC HAS TAUGHT US”

Well met, everyone! On the third evening, our 
guest is Father Radu Preda from Munich, my long-
time, close friend and collaborator since my years 
as disciple of the worthy of remembrance Metro-
politan Bartholomew of Cluj. Father Radu Preda is 
a personality of our cultural life, whose theologi-
cal vocation has led him to becoming a minister 
of the altar. He is late for this meeting because he 
is coming from church. He serves at the Church 
of the Annunciation in Munich. He is a university 
professor and was also director of the Institute 
for the Investigation of the Crimes of Commu-
nism and the Memory of Romanian Exile, special-
izing in Social Theology. He is the best person, 
professionally and vocationally, to talk about the 
relationship between Church and State during a 
pandemic. We need to discuss these things open-
ly, discerningly, and without fear. Christianity 
has never been a doctrine of anarchy or rebel-
lion against worldly rules. Christianity has always 
placed a spiritual fundament before the tempo-
ral demands of the Caesars as its absolute prior-
ity. We shall see how the researcher and priest 
Radu Preda looks at the relationship between the 
Church and the State in these times of hardship. 
Father Radu, we look forward to listening to you!
† Bishop Macarie

Thank you, Vladika! And thank you for this 
initiative to nurture, even remotely and online, 
the believers in northern Europe but not only 
them – all those interested in other parts of the 
world, including our country, who are listening 
or following us. One can see once again that 
this investment in technology that our hierarchs 
made in Iași and Bucharest, now, in this time of 
the pandemic, is paying off – a hundredfold, one 
might say. In other words, it turns out to have 
been an opportune investment, a reason not 
to lose interest in this communication medium, 
which we also use now. (...)
In recent months, one of the questions I have 
faced has been a concern to many of our fellow 
believers: can these anti-epidemic measures be 
seen, especially in Germany or Austria and else-

C. PREOT RADU PREDA: „BISERICA ŞI STATUL – 
LECŢII DIN PANDEMIE”

Bun găsit tuturor! Iată, în a treia seară îl avem invi-
tat pe părintele Radu Preda de la Műnchen, de care 
mă leagă o lungă şi frumoasă prietenie şi colabora-
re din perioada în care am ucenicit la vrednicul de 
pomenire Părinte Mitropolit Bartolomeu al Clujului. 
Preotul Radu Preda este o personalitate culturală 
care, iată, şi-a întregit vocaţia teologică, devenind 
slujitor al altarului. A întârziat acum fiindcă a fost 
la biserică. Slujeşte la biserica „Buna Vestire” din 
Műnchen. Sfinţia Sa, după cum ştim, este şi cadru 
universitar şi s-a aflat şi la cârma Institutului de 
Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 
Exilului Românesc, specializat în Teologie Socială. 
Este cel mai potrivit pentru a vorbi despre rapor-
tul dintre Biserică şi Stat pe timp de pandemie, 
atât din punct de vedere profesional, cât şi vocaţi-
onal. Trebuie să discutăm aceste lucruri deschis, cu 
discernământ şi fără teamă. Creştinismul nu a fost 
niciodată o doctrină a anarhiei sau a răzvrătirii faţă 
de orânduielile lumeşti. Creştinismul a pus întot-
deauna ca prioritate absolută fundamentul spiritu-
al, duhovnicesc, în faţa exigenţelor vremelnice ale 
Cezarului. Cum priveşte teologul cercetător şi preo-
tul Radu Preda raportul dintre Biserică şi Stat în aces-
te vremuri de restrişte urmează să aflăm de înda-
tă. Aşadar, Părinte Radu, vă ascultăm cu bucurie!
† Episcopul Macarie

Vă mulțumesc, vlădica! Și mulțumesc pentru invi-
tație și pentru inițiativa aceasta de a-i hrăni fie 
și de la distanță pe cei păstoriți acolo, în nordul 
Europei, dar nu numai, că ne ascultă, mă gândesc, 
sau ne urmăresc și cei interesați din alte locuri 
ale lumii, inclusiv din țară mai cu seamă. Se vede 
încă o dată că investiția aceasta în tehnologie pe 
care au făcut-o ierarhii noștri la Iași și la București, 
acum, în vremea aceasta, a pandemiei, se răzbu-
nă, ca să zic așa, însutit, adică se dovedește a fi 
fost o investiție inspirată, motiv pentru a nu slăbi 
interesul pentru acest mediu de comunicare, pe 
care, iată, îl folosim și noi acum. (...)
Una dintre întrebările cu care m-am confruntat în 
ultimele luni a fost aceasta, evident, care îi maci-
nă pe mulți dintre frații noștri de credință: dacă se 
poate observa în aceste măsuri antiepidemice, mai 
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where, as an anti-religious movement? I can 
answer this legitimate question because as you 
see the state allows the shops, as well as bet 
clubs or hair salons, to stay open until a certain 
time of the day, but closes down the churches, 
the places of worship in general, you have to 
ask yourself: “What are we going to do?” What 
are the reasons why more spacious places that 
offer more significant “opportunities” for infec-
tion are left open and, on the other hand, less 
crowded spaces such as churches and their 
courtyards are being closed? (...)
So, this idea of   deciding, of taking action 
affecting the life of every person, is a demi-
urgic power that the post-communist state (in 
our case) should ponder much more closely. 
Precisely because we still have a very clear 
social memory of a paternalistic state, which, 
as the Germans say, “from the baby cradle to 
the coffin in the cemetery”, regulates all the 
moments and all aspects of your life; this is 
called totalitarianism.
Many people, especially young people who 
might be listening to us, do not know where this 
formula of totalitarianism comes from. Totali-
tarianism is the caricature (usually, a criminal 
one) of totality. We have God the Almighty, 
who keeps everything balanced, including the 
bad things. However, instead, a state that plays 
God wants to take over this all-encompassing 
function, and that is why it cannot become total 
because it does not possess the necessary tools 
and depth. Then it ends up in totalitarianism, 
that is, in the caricatured totality. Therefore, it 
is crucially important to ascertain, throughout 
this period, to what extent the secular state – 
in our context, but also in broader ones – has 
succeeded or failed in maintaining a balanced 
view and especially its common sense, because 
after all it is ridiculous for a state to claim to 
have answers to existential questions, to claim 
to be able to solve the anxiety-generating prob-
lems of the moment, and to take care of you in 
general no matter what happens outside; you 
are alive, thanks to it.
This is fact: the state, with its measures (some-
times too harsh), has attempted to suggest that 
if it were not for it, we would all have died; this 

cu seamă în Germania sau în Austria și în alte țări, 
și un afect sau o pornire antireligioasă. Eu pot să 
răspund la această întrebare este legitimă, pentru 
că în momentul în care vezi că Statul lasă deschi-
se magazinele, lasă deschise până la un anumit 
moment inclusiv cluburile de pariuri sau frizeriile, 
dar închide bisericile, lăcașurile de cult în general, 
trebuie să-ți pui întrebarea: ce vom face? Care sunt 
rațiunile pentru care unele spații mult mai mari și 
mult mai vaste și care, ca atare, oferă „oportuni-
tăți” de infectare mult mai mari le lasă deschise, 
iar pe de altă parte, spații cu mult mai mici, precum 
cele ale bisericilor și ale curților lor, le închide? (...)
Deci ideea aceasta, de a lua măsuri cu decizii aferen-
te privitoare la viața fiecăruia dintre cei pe care îi 
ai în față reprezintă un demiurgism pe care Statul 
postcomunist (la noi, în cazul nostru) ar trebui să-l 
analizeze mult mai profund, tocmai pentru că noi 
avem încă o memorie socială foarte clară a unui 
stat paternalist, care, cum spune neamțul, „de la 
legănuțul de copil și până la coșciugul de la cimitir”, 
are grijă de toate momentele și toate aspectele 
vieții tale; ori asta se cheamă totalitarism.
Multă lume și mai cu seamă cei tineri care eventu-
al ne ascultă nu știu de unde vine formula aceasta 
de totalitarism. Totalitarismul este caricatura, de 
regulă criminală, a totalității – adică, noi avem pe 
Dumnezeu Atotțiitorul care le ține pe toate, inclu-
siv pe cele rele, într-un echilibru, în schimb un stat 
care se joacă el însuși de-a Dumnezeu vrea să preia 
această funcție atotțiitoare, dar el nu are cum 
să devină total pentru că nu are instrumentele și 
profunzimea de rigoare și atunci eșuează în tota-
litarism, adică în totalitatea caricaturizată. Așadar, 
este foarte important să vedem în toată perioa-
da aceasta în ce măsură Statul laic – în cotextul 
nostru, dar și mai larg – a reușit, sau, iată, n-a reușit 
să-și păstreze simțul măsurii și mai cu seamă simțul 
ridicolului, pentru că la urma urmei este ridicol ca 
un stat să pretindă că are răspunsuri la întrebări-
le existențiale, să pretindă că scapă de angoasele 
aferente momentului și că, în general, are el grijă 
de tine orice s-ar întâmpla în exterior; tu trăiești în 
continuare grație lui. 
Că și aceasta e o treabă: Statul cu măsurile lui 
uneori abrupte a încercat să sugereze că dacă n-ar 
fi el, am fi murit cu toții; ori este un sfert de adevăr. 
Da, dacă nu am fi avut spitale, dacă nu am fi avut 



113CandelaNordului

is very partial truth. Indeed, if we did not have 
hospitals, if we did not have minimal mecha-
nisms to intermediate between the patient and 
the system and so on, maybe more would have 
died. Nevertheless, all in all, given the signifi-
cant number of people with chronic illnesses 
who have been neglected and even rejected 
by the medical system all this time, and as a 
result died before their time – especially cancer 
patients – we realize that the state has actually 
carried out large-scale “eugenics” by selecting 
its “victims”, which is terrible. That means play-
ing God perversely when you are a so-called 
secular, lay state. (...)
In contrast to the crowds who had crazy parties 
at the seaside, without regard to the social 
distancing, mask requirements, and other mini-
mal precautions, our people, the Church, wher-
ever they were – in the parishes, monasteries, 
or elsewhere – behaved exemplary during this 
period; not to mention that all the dioceses of 
the Romanian Patriarchate took active part in 
the effort to assist or supplant the social and 
medical network where it was mostly broken 
and to be present where the State was absent 
because there were no votes to be gained. 
Therefore, throughout the summer, it is clear 
that it was not the Church that was the source 
of the infection but the groups or categories 
that did not have much to do with the Church. 
We must say this very clearly, because serious 
surveys have been conducted, which clearly 
show in percentages that our Church or other 
religious institutions (for it is not only about 
our Church, but also the other denominations), 
could not have become, even occasionally, 
nidus of infections. (...)
So, from all points of view – religious, social, 
mental, anthropological, cultural, politi-
cal, and economic – it is clear that the post-
pandemic society will look different, as will 
the institutions of faith, as will the long-term 
Church-state relationship. This closes the 
loop, because the state – if it is honest and is 
served by somewhat intelligent people, which 
is not always the case, but there are always 
exceptions –, will have to understand that we, 
the religious institutions of faith, regardless of 

mecanisme, știu eu, minimale de intermediere 
între pacient și sistem și așa mai departe, poate 
că într-adevăr ar fi murit mai mulți. Dar, una peste 
alta, ținând cont de numărul mult mai mare de 
oameni cu boli cronice care au fost în toată aceas-
tă perioadă neglijați, ba chiar respinși de sistemul 
medical, murind cu zile de fapt – și mă refer mai cu 
seamă la bolnavii de cancer –, realizezi că de fapt 
Statul a operat o eugenie pe scară largă alegându-
și victimele, ceea ce este sinistru. Asta înseamnă 
să te joci pervers de-a Dumnezeu când ești un stat 
așa-zis laic, secular. (...)
În comparație cu hoardele de la malul mării care au 
făcut party-uri nebune fără a ține cont de distanță, 
de mască și de alte măsuri minimale de prevenție, 
totuși oamenii noștri, ai Bisericii, oriunde ar fi fost 
ei – în parohii, în mănăstiri sau în alte locuri –, în 
toată această perioadă s-au comportat exemplar; 
ca să nu mai zic că toate episcopiile Patriarhiei 
Române au fost parte activă a efortului de a cârpi 
rețeaua socială și medicală acolo unde era cel mai 
mult ruptă și de a fi prezentă acolo unde Statul de 
fapt, nefiind progresat politic pentru că nu aducea 
voturi, era absent. Așadar, este limpede că în toată 
perioada estivală nu Biserica a fost sursă de infec-
ție, ci tocmai grupurile sau categoriile care oricum 
nu prea au de a face cu Biserica. Aceasta trebuie să 
o spunem foarte clar în condițiile în care s-au făcut 
și studii serioase care arată limpede cu procente-
le pe masă că Biserica sau instituția credinței (căci 
nu este vorba numai de Biserica noastră, ci și de 
celelalte culte), în ce privește aceste instituții, nu 
putem vorbi de faptul de a se fi transformat chiar și 
periodic în focare de infecții. (...)
Deci, din toate punctele de vedere abordând – reli-
gios, social, mental, antropologic, cultural, politic 
și economic –, este limpede că societatea post- 
pandemică va arăta altfel, așa cum vor arăta și 
instituțiile de credință, așa cum va arăta și rapor-
tul Biserică-Stat. Și aici mă întorc, închei bucla, cu 
raportul acesta pe termen lung – pentru că Statul, 
dacă este onest și este slujit de oameni cât de cât 
inteligenți, ceea ce nu e tot timpul cazul, dar, mă 
rog, mai sunt și excepții, va trebui să înțeleagă că 
noi, instituțiile de credință, indiferent de orienta-
rea credinței în sine, suntem aliații naturali ai unui 
stat în plină catastrofă epidemiologică sau de altă 
natură. De ce? Pentru că noi venim cu mesaje pe 
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the faith itself, are the natural allies of a state 
during an epidemiological or another catastro-
phe. Why? Because we come up with messag-
es that the state will never, credibly, ever be 
able to convey – namely, we bring hope, we 
are the bearers of hope; we are the ones 
who heal through hope the deep wounds of 
the present; we give suffering a meaning; we 
generally invest with significance any catastro-
phe, showing that there is some good within 
that, and if we are wise enough to wait, we 
will discover it. From this point of view, we are 
not sellers of illusions, but we are visionaries 
able to see something better amid an evil that 
can overwhelm us. This has always been the 
therapeutic function of the faith: to see the 
work of God where God Himself was suspect-
ed of being absent and to have even “died”; 
to see the beauty where the ugliness seemed 
set to rule forever and to offer a ray of light 
where the darkness seemed to reign forever.  
Thank you!

D. PROFESSOR ADRIAN OPRE: “HOW TO OVER-
COME THE FEAR AND DISCOURAGEMENT THAT 
ASSAIL US THESE DAYS”

This evening, my dear ones, our guest is the univer-
sity professor of psychology, Adrian Opre, of 
“Babeş-Bolyai” University of Cluj. He is the son of 
the well-known priest and confessor, named after a 
feast – Crăciun Opre, a priest who knew the terror 
and the persecution of communist prisons. His son, 
Professor Adrian Opre, will speak tonight on “How 
we can overcome the fear and discouragement that 
assail us these days.” Why did I propose this topic? 
Because we have been living for almost a year in a 
continuous breaking-horror-news regime, an info-
demic – as I have said on other occasions – in which 
fear has already become a way of communicating, 
an ubiquitous state of mind, permanently fuelled 
by the media ecosystem. But the concerns we are 
experiencing are much more complex and are not 
limited to this fear spread in the media. It is also 
the fear of those who foresee in the upheavals of 
this world a crisis more severe than what we have 
already seen. It is the fear of those who feel that 

care Statul niciodată, în mod credibil, nu le va 
putea emite vreodată; și anume, noi suntem purtă-
torii nădejdii, purtătorii speranței; suntem cei care 
cicatrizăm, prin nădejde, rănile adânci ale prezen-
tului; dăm suferinței un sens; investim cu sens  
orice catastrofă, arătând că în noi este semnul unui 
bine pe care, dacă suntem înțelepți să îl așteptăm, 
îl vom și întâlni. Din punctul acesta de vedere, noi 
nu suntem vânzători de iluzii, ci suntem viziona-
rii unui mai bine în mijlocul unui rău care poate 
să ne copleșească. Aceasta a fost dintotdeauna 
funcția terapeutică a credinței: de a vedea lucra-
rea lui Dumnezeu acolo unde Dumnezeu Însuși era 
suspectat că absentează, ba chiar că a și murit între 
timp; de a vedea frumusețea acolo unde urâtul 
părea să se fi instaurat la putere pentru totdeau-
na și de a deschide o rază de lumină acolo unde 
întunericul părea să se fi lăsat pentru totdeauna. 
Vă mulțumesc!

D. PROFESORUL ADRIAN OPRE: „CUM SĂ DEPĂ-
ŞIM FRICA ŞI DESCURAJAREA CE NE CUPRIND 
ÎN ACESTE ZILE”
 
Preaiubiţii mei, în această seară îl avem printre 
noi pe profesorul universitar de psihologie Adrian 
Opre, de la Universitatea „Babeş-Boylai” din Cluj, 
fiul cunoscutului preot mărturisitor cu nume de 
sărbătoare, Crăciun Opre, preot care a trăit pe viu 
teroarea şi prigoana temniţelor comuniste. Fiul său, 
domnul profesor Adrian Opre, va vorbi în această 
seară despre „Cum putem depăşi frica şi descuraja-
rea ce ne cuprind în aceste zile”. De ce am propus 
această temă? Pentru că trăim de aproape un an 
într-un continuu regim de breaking-horror-news, 
într-o infodemie – aşa cum am mai spus şi cu alte 
prilejuri – în care frica a devenit deja un mod de a 
comunica, o stare de spirit omniprezentă, hrănită 
permanent de ecosistemul mediatic. Însă fricile pe 
care le trăim sunt mult mai complexe şi nu se reduc 
doar la această frică propagată mediatic. Este 
vorba şi de frica celor care presimt în bulversările 
acestei lumi o criză mai puternică şi mai dură decât 
ceea ce am văzut deja; este frica celor care simt că li 
se neagă normalitatea vieţii; este frica celor ce simt 
că sunt ameninţaţi în modul lor de viaţă – şi aici 
intervine descurajarea, atât de persistentă astăzi, 
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the normality of life is denied to them; it is the fear 
of those who feel their way of life is threatened – 
hence the discouragement so persistent today, 
even among our believers. Indeed, it is discouraging 
to celebrate the feasts in front of a laptop, to watch 
the services streamed on Facebook; it is frustrating 
to see how life becomes more complicated, riskier, 
how freedoms are restricted, how things we used 
to take for granted become more difficult now; it 
is discouraging to see how poverty and precarious-
ness increase. We face challenges that are diffi-
cult for those not used to life’s hardships, for the 
post-modern man, who lives in a world where his 
freedom is increasingly threatened in various ways. 
How can we meet these challenges? How do we 
guard ourselves against the fear of evil and not 
let ourselves be overwhelmed by discouragement? 
That is why Professor Adrian Opre is with us tonight 
to help us find good answers to these difficult ques-
tions. We are listening to you, Professor!
† Bishop  Macarie

There are three things I would like to point out to 
you tonight:
1) on the one hand, some basic conceptual 
clarifications, explanations, so that we have a 
common idiom, an adequate communication 
since the audience is so heterogeneous;
2) the second aspect that I would like to bring 
to your attention concerns the genesis, the 
source of fear and discouragement, some 
elements related to possible causes, of course 
in a psychological key;
3) finally, as the title suggests, I will put forth 
some psychological solutions to overcome fear 
and discouragement. More specifically, at the 
end of this evening or in anticipation of the 
questions and answers session, I will offer you 
some concrete strategies to face this reality to 
which we are all exposed.
Firstly, the conceptual clarifications. I will ask a 
few questions, and I will try to have a dialogue. 
I will try to be the one who asks and answers for 
this first part of our conversation, before having 
an actual dialogue at the end. But until then, I’ll 
raise some questions from time to time and try 
to answer them – questions that are probably 
on your mind. And I will start with elementary 

inclusiv printre credincioşii noştri. Într-adevăr, este 
descurajant să faci sărbătorile în faţa unui laptop, 
la un live pe Facebook; este descurajant să vezi cum 
viaţa devine mai grea, mai riscantă, cum se îngră-
desc libertăţile, cum devin mai dificile lucruri altă-
dată de la sine înţelese; este descurajant să vezi cum 
creşte sărăcia, precaritatea. Iată, suntem în faţa 
unor provocări greu de gestionat de un om neobiş-
nuit cu greul vieţii, până la urmă, cum este omul 
postmodern, dar care şi trăieşte într-o lume în care 
libertatea îi este tot mai mult ameninţată în felurite 
moduri. Cum să facem faţă acestor provocări? Cum 
să ne păzim de frica cea rea şi să nu ne lăsăm biru-
iţi de descurajare? Iată, tocmai de aceea profesorul 
Adrian Opre ne este în această seară alături pentru 
a ne ajuta să găsim răspunsuri bune la aceste între-
bări grele. Vă ascultăm, domnule profesor!
† Episcopul Macarie
  
Trei aspecte aș vrea să vă supun atenției în aceas-
tă seară:     
1) pe de o part,e câteva clarificări, lămuriri concep-
tuale minimale, astfel încât să avem un limbaj 
comun, o comunicare adecvată, dat fiind publicul 
atât de eterogen;  
2) al doilea aspect pe care aș vrea să-l supun aten-
ției dumneavoastră va fi cel legat de geneza, de 
obârșia fricii și a descurajării, câteva aspecte legate 
de ceea ce aș spune eu cauze posibile într-o, desi-
gur, lectură psihologică, într-o cheie psihologică;
3) în final voi veni cu ceea ce și titlul sugerează, cu 
câteva soluții psihologice pentru a depăși frica și 
descurajarea. Mai precis, în finalul finalului aces-
tei seri sau în prefața dialogului întrebărilor și a 
răspunsurilor, vă voi oferi câteva strategii concrete 
la îndemâna tuturor, de a face față acestei realități 
la care cu toții suntem expuși.
Mai întâi primul aspect, clarificările acestea sau 
lămuririle conceptuale, foarte simplu, ce reprezin-
tă? Eu am să pun câteva întrebări, am să încerc să 
fac un dialog, am să încerc să fiu și cel care întrea-
bă, și cel care răspunde la această primă secvență 
a dialogului dumneavoastră, pentru ca în final să fie 
un real dialog. Dar până atunci, voi pune eu din când 
în când anumite întrebări și voi încerca să răspund 
la ele – întrebări care probabil vă sunt în minte. Și 
voi începe cu întrebări foarte simple, dar consi-
der, foarte necesare pentru a lămuri ce înseamnă 
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questions which I nevertheless consider neces-
sary in order to clarify two aspects, two prob-
lems we face these days, all of us, either you 
in the diaspora or we living in the motherland. 
First of all, what are fear and discouragement? 
The simple answer is: emotions. You will say this 
is a truism, a commonplace answer. Indeed! But 
do we know what emotions are? Again, you will 
say this is a very childish question, but I wonder: 
Aren’t we – unfortunately, unfortunately, and 
I stress this – far from having, possessing, a 
single, unequivocal answer to this question? 
What are the emotions? (...)
I would say that emotions are nothing more 
than reactions or responses of our body, which 
are expressed on at least four levels. So, when 
we experience an emotion, it is expressed on 
a subjective level, in the way we experience it, 
each of us – its subjective character, its phenom-
enological dimension, if I were to use a more 
pretentious term. The second level is cogni-
tive: the thoughts that precede my emotional 
experience and coexist with it. The third level 
is behavioral, the way we manifest it, and last 
but not least, there is the biological level. So, 
there are four levels where we can tackle any 
emotion, even these two emotions: fear and 
discouragement. (...)
Secondly, I will address the causes, the gene-
sis, and origin of all emotions, particularly 
these two. You will ask: why is this necessary? 
Because only this way will we finally under-
stand the logic, the soundness of the remedial 
solutions that I will propose, and that are not 
my own solutions, but the solutions found by a 
community I belong to.
How do emotions appear or what/who deter-
mines them? What, or who generates them? 
The answers to these questions are very differ-
ent. One could answer: emotions result from 
organic and automatic reactions – as if our 
biology were to give an automatic emotional 
answer. Emotions are conditioned responses to 
various stimuli or life events – another answer 
in a psychological key. Here is an answer closer 
to what we will discuss tonight: emotions result 
from our understanding of what current experi-
ences signify. (...)

aceste două aspecte, ce înseamnă aceste două 
probleme cu care ne confruntăm zilele acestea 
noi toți, fie dumneavoastră, din diaspora, fie noi, 
cei din țară. Mai întâi, ce reprezintă, ce sunt frica și 
descurajarea? Răspunsul simplu: sunt emoții. Veți 
spune: un truism, o banalitate. Așa este! Dar știm 
noi, oare, ce sunt emoțiile? Veți spune la fel, o altă 
întrebare puerilă. Însă și eu îmi pun această între-
barea. Din păcate, din păcate, și apăs acest lucru, 
suntem departe de a deține, de a poseda, de a avea 
un răspuns unic și neechivoc la întrebarea aceasta: 
Oare ce sunt emoțiile? (...)
Aș spune că emoțiile nu sunt altceva decât reac-
ții sau răspunsuri ale organismului nostru, care se 
exprimă la cel puțin patru niveluri. Deci, când trăim o 
emoție, ea se exprimă la nivel subiectiv, felul în care 
o trăim noi, fiecare dintre noi – nota sa de subiec-
tivitate, dimensiunea fenomenologică, dacă ar fi să 
vă prezint puțin mai pretențios. Al doilea nivel este 
cel cognitiv: gândurile care precedă și care coexistă 
în experiența mea emoțională. Al treilea nivel este 
comportamentul, felul cum ne manifestăm noi și, nu 
în ultimul rând, nivelul biologic. Sunt, așadar, patru 
niveluri la care noi putem lectura orice emoție, chiar 
și aceste două emoții: frica și descurajarea. (...)
Al doilea aspect sau a doua temă pe care v-o supun 
atenției este cea referitoare la cauzele, geneza, 
obârșia, originea acestor emoții, a tuturor emoți-
ilor; în particular a celor două. Veți spune: de ce 
am nevoie de acest lucru? Pentru că doar așa vom 
înțelege în final logica, temeinicia soluțiilor remedi-
ale pe care le voi propune, și care nu sunt soluțiile 
mele; sunt soluțiile unei comunități căreia îi aparțin.
Cum apar emoțiile sau ce, sau cine le determină? 
Ce sau cine le generează? Răspunsurile la aceste 
întrebări sunt foarte diferite și ele pot lua forme 
precum: emoțiile sunt rezultatul unor reacții orga-
nice și automate – ca și cum biologia noastră ar 
da un răspuns emoțional automat. Emoțiile sunt 
răspunsuri condiționate la diverși stimuli sau la 
evenimente de viață – un alt răspuns într-o inter-
pretare clar psihologică. Un răspuns mai aproape 
de ceea ce vom discuta în seara aceasta: emoțiile 
sunt rezultatul unor interpretări ale noastre la ceea 
ce înseamnă experiențele curente. (...)
Dar îmi pun iarăși întrebarea și mă pun în locul 
dumneavoastră: de ce avem nevoie să știm cauza 
acestor emoții? Ne este oare ea de folos, această 
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But I raise the question again, on your behalf: 
why do we need to know the cause of these 
emotions? Is this explanation useful to us, 
this glimpse into the genesis of emotions? 
The answer is: definitely yes! Yes, because 
unless we identify their cause, we cannot 
control them. Unless we identify their cause, 
we cannot eliminate them, of course, when 
emotions are unhealthy, pathological, and 
maladaptive. (...)
What does this pandemic teach us? Educate your 
senses and mind to notice that thousands of 
beautiful things are happening around us, as I said 
before. The sun rises just as beautifully; it sets as 
beautifully as it used to, before the pandemic. In 
the spring, we saw that the trees were indiffer-
ent to this pandemic and bloomed. Their scents 
have reached us all. Now, in the fall, the same 
trees have outdone themselves with the beau-
ty of color; it’s just that we don’t take the time 
to look at them. The birds delight us with their 
chirping. The children are still being born, and 
their smiles and babble are still unaltered by the 
pressure of this crisis. Let us, therefore, be aware 
of all the beauty around us and allow it to enter 
our hearts because this beauty will bring us the 
peace we want. But let us not forget one signifi-
cant thing; let us not forget that all these joys of 
which I remind you depend only on our will. No 
one, absolutely no one, can deprive us of them. 
God could, but He won’t either. Why? Because 
God remains faithful to His decision. Which deci-
sion? That of not taking back His wonderful gift: 
our free will. He has given us the freedom to make 
responsible decisions when it comes to choosing 
between truth or falsehood; to choose good or 
evil; to choose the peace or restlessness of our 
soul. May the good God enlighten our minds to 
use this freedom wisely.

E. JOURNALIST RĂZVAN BUCUROIU: “THE 
CHURCH AND SOCIAL MEDIA: A STUMBLING 
BLOCK OR A MISSIONARY TOOL?”

Welcome to the fifth evening of spiritual confer-
ences of the first week of Christmas Lent in prep-
aration for the Nativity of our Savior, Jesus Christ. 

explicitare, această pătrundere în geneza emoții-
lor? Răspunsul este: categoric da! Este da deoare-
ce, fără a recunoaște cauza, nu le putem controla. 
Fără a recunoaște cauza, nu le putem elimina, desi-
gur, atunci când emoțiile sunt nesănătoase, atunci 
când emoțiile sunt patologice, atunci când emoțiile 
sunt dezadaptative. (...)
Ce ne învață pandemia aceasta? Educați-vă simțu-
rile și mintea să sesizeze că mii de lucruri frumoase 
se întâmplă în jurul nostru, așa cum am mai spus.  
Soarele răsare la fel de frumos; apune la fel de frumos 
cum o făcea și înainte de pandemie. În primăvară 
am văzut prea bine că copacii au fost indiferenți la 
pandemia aceasta și au înflorit. Dar miresmele lor au 
ajuns la noi, la toți. Acum, în toamnă, aceiași copaci 
s-au întrecut pe ei înșiși cu frumusețea coloritului; 
doar atât că nu ne facem timp să-i vedem. Păsările 
ne încântă cu trilurile lor. Copiii continuă să se nască, 
iar zâmbetul și gânguritul lor sunt încă nealterate de 
apăsarea acestei crize. Să conștientizăm așadar tot 
ce se petrece frumos în jurul nostru și să îngăduim să 
pătrundă în inima noastră, pentru că aceste frumu-
seți ne vor readuce liniștea pe care o dorim. Să nu 
uităm însă un lucru foarte important; să nu uităm 
că toate aceste îngăduințe la care vă îndemn depind 
numai de vrerea noastră. Nimeni, absolut nimeni nu 
ne poate priva de ele. Dumnezeu ar putea, dar nici 
El nu o face. De ce? Pentru că Dumnezeu rămâne 
fidel deciziei Sale. Cărei decizii? Aceea de a nu ne 
lua înapoi darul Său minunat: liberul albitru. El ne-a 
dat libertatea de a decide responsabil atunci când 
suntem puși să alegem adevărul sau minciuna; să 
alegem binele sau răul; să alegem liniștea sau neliniș-
tea sufletului nostru. Bunul Dumnezeu să ne lumine-
ze mintea, pentru a folosi înțelept această libertate.

E. JURNALISTUL RĂZVAN BUCUROIU: „BISE-
RICA ŞI SOCIAL MEDIA: PIATRĂ DE POTICNIRE 
SAU INSTRUMENT MISIONAR?”
 
Bine v-am regăsit în a cincea seară a conferinţe-
lor duhovniceşti din prima săptămână a Postului 
Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne 
bucurăm să-l avem acum alături pe fratele Răzvan 
Bucuroiu, cum îmi place să îi spun, de care ne leagă 
o veche şi frumoasă prietenie. Domnia sa a fost de 
atâtea ori în Episcopia noastră Ortodoxă Română a 
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We are glad to have Brother Răzvan Bucuroiu 
with us now, as I like to call him, with whom I 
share an old, beautiful friendship. He has visit-
ed our Romanian Orthodox Diocese of Northern 
Europe for many spiritual and missionary events. 
He was with us all the time. He accompanied me 
to distant Greenland. Răzvan Bucuroiu, our guest 
tonight, is one of the veterans of Christian press 
and publishing, who has taken part in all the 
developments in the world of the press, books, 
and the Church after the demise of communism 
in Romania. As a television director, publishing 
director, and editor of some popular Christian 
magazines, and an active and influential user 
of social networks, Răzvan Bucuroiu has closely 
followed the Church gradually becoming present 
in social media, i.e., in social networks.
At first glance, digital social networks seem to 
be just a new way of communication, one that 
facilitates human interaction and can bridge 
long distances. The days of digital optimism 
are over. Although we are much more aware 
of the risks and pitfalls of the internet, we live 
in a world that has little choice because social 
networks have become ubiquitous. We are 
somehow captive in this digital world. What are 
the challenges posed by these realities? Do the 
opportunities of digital media outweigh the risks 
and costs involved? How superfluous, or how 
useful is the live streaming of Church services, 
especially now, in the pandemic of restrictions? 
Our friend and brother Răzvan Bucuroiu, to 
whom we give the floor, will answer all these 
questions tonight.
† Bishop Macarie

Thank you very much, Your Grace! (...) Father 
Bishop and Friend, you have had the gift and the 
grace to initiate so many rewarding actions that 
we have taken together that I am deeply grate-
ful to you. I have said these countless times, 
and I never hesitate to repeat it. We earlier had 
a conversation about the topic you challenged 
me to discuss. I see – so to say, as a warm-up 
discussion – that you have a pilgrim’s bag, there 
in the back. You have that bag, which I’ve seen so 
many times, especially in Greenland. It was full 
of biscuits, dry bread, icons, crosses, and prayer 

Europei de Nord la foarte multe evenimente duhov-
niceşti şi misionare. Ne-a fost neîncetat alături. 
M-a însoţit până în îndepărtata Groenlandă.  
Răzvan Bucuroiu, invitatul nostru din această 
seară, este unul dintre veteranii lumii jurnalistice şi 
publicistice creştine, care a prins toate etapele prin 
care au trecut presa, lumea cărţilor, dar şi Biserica 
după căderea comunismului. Realizator de televi-
ziune, director de editură, editor al unor populare 
reviste creştine, dar şi activ şi influent utilizator al 
reţelelor sociale, Răzvan Bucuroiu a urmărit înde-
aproape modul în care Biserica a devenit, treptat 
sau brusc, prezentă în social media, adică în reţe-
lele sociale digitale.
La o primă vedere, reţelele sociale digitale par a 
fi doar un nou mod de comunicare, ba chiar unul 
care înlesneşte interacţiunea oamenilor şi care 
poate suplini marile distanţe. Vremurile optimismu-
lui digital au trecut şi trăim într-o lume care, deşi e 
mult mai conştientă de riscurile şi capcanele digita-
lului, nu prea mai are de ales, căci reţelele sociale 
au devenit ubicue, omniprezente. Suntem cumva 
captivi acestei lumi digitale. Care sunt provocările 
ridicate de aceste realităţi? Depăşesc oportunităţile 
mediilor digitale riscurile şi costurile inerente aces-
tora? Cât este simulacru şi cât este de folos trans-
miterea live a slujbelor Bisericii, mai ales acum, în 
pandemia restricţiilor? La toate aceste întrebări o 
să ne răspundă în această seară prietenul şi fratele 
nostru Răzvan Bucuroiu, căruia îi dăm cuvântul.
† Episcopul Macarie
 
Mulțumesc mult, Preasfinția Voastră! (...) Părin-
te Episcop, Părinte Prieten Episcop, ați avut darul 
și harul de a stârni atâtea acțiuni lucrătoare, pe 
care le-am dus împreună, încât vă sunt profund 
recunoscător. Acest lucru l-am spus de nenumă-
rate ori și nu mă sfiesc să o spun din nou. Am 
vorbit acum puțin despre tema pe care mi-ați 
lansat-o ca provocare. Mă uit – ca să facem așa, 
o mică paralelă pentru început, pentru dezmor-
țirea discuției – că aveți acolo, în spate, desaga 
pelerinului. Aveți acea traistă, pe care am văzut-
o de atâtea ori și mai ales în Groenlanda. Era 
plină de biscuiți, pâine uscată, iconițe, cruciulițe 
și cărți de rugăciune. Cu aceea ați făcut misiune 
prin această lume rece a Nordului, prin îndepăr-
tata și friguroasa și ostila Scandinavie, cel puțin 
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books. That is the missionary’s bag you carried 
throughout this cold northern world, through 
the remote, and cold and hostile Scandinavia – 
hostile, at least in terms of climate, not necessar-
ily human terms. But I wonder, if you had been 
able to use only digital resources: would this 
mission have been achieved, as it has been done 
so far? It’s basically the cross you’ve been bear-
ing for so many years, ten or eleven years, as the 
Romanian Orthodox Bishop of Scandinavia. How 
could the content of the pilgrim’s bag be shared, 
and the spirit of sacrifice conveyed, if you had 
resorted only to this virtual environment? It 
would certainly have been impossible. And the 
question you asked me and probably rhetori-
cally asked those in the broadcasting team: 
2,000 years ago, if the Apostles and the Savior 
had had access to Facebook and all these possi-
bilities for remote – virtual, digital – communica-
tion, would they have used them? Maybe so, but 
Gospel preaching, passing down the divine grace 
and salvific zeal, the evangelical teachings, the 
miracles themselves, could only be done face 
to face, man to man, person to person, while 
touching and looking into each others’ eyes. 
Of course, these means would probably have 
been used, but Christianity was based on mira-
cles and sacrifice, on the revelation, and all that 
Jesus Christ and later the saints did for God’s 
people. So all is good, but it must be used with 
discernment; that’s my point, which I’m going to  
defend tonight. (...)
We are now talking about the practice of priests 
spreading their message on Facebook. This is 
being done more and more often in parallel with 
those YouTube channels. Yes, I think that’s a 
good practice. Any edifying word is valuable, and 
we must keep one thing in mind, dear friends 
who are following us now. If we Christians do 
not occupy a place, it does not remain vacant. 
Someone comes and takes that place. In other 
words, the more of us join this “army” of confes-
sors of the faith, this Christian army, the thick-
er our ranks, the more compact, and the more 
massive – the better articulated is our presence 
in the unseen war. A place not occupied by us 
Christians is automatically occupied by others 
who may not be Christians or may not have 

sub aspect climateric, ca să nu zic și sub aspec-
tul conținutului uman. Mă întreb însă dacă ați fi 
apelat numai la resursele digitale: oare misiunea 
aceasta s-ar fi îndeplinit așa cum s-a îndeplinit 
până acum? E practic crucea pe care sunteți suit 
de atâția ani, de zece-unsprezece ani, ca Episcop 
al Scandinaviei. Cum s-ar fi putut comunica pe 
de o parte conținutul ei și al jertfelniciei dacă ați 
fi recurs numai la acest mediu virtual? În mod 
sigur, nu s-ar fi putut. Iar întrebarea pe care 
mi-a pus-o și și-o punea retoric probabil cel care 
asigura această transmisie: Dacă acum 2.000 de 
ani Apostolii și Mântuitorul ar fi avut Facebook 
și ar fi avut posibilitățile acestea de comunicare 
de la distanță – virtuale, digitale – le-ar fi folo-
sit? Probabil că le-ar fi folosit, dar pur și simplu 
evanghelizarea, transmiterea harului, a elanului 
mântuitor, a învățăturii evanghelice, minunile în 
sine nu se puteau face decât fată către față, om 
către om, persoană către persoană, privindu-ne 
ochi în ochi, atingându-ne. Sigur că da, ar fi fost 
folosite probabil și aceste mijloace, dar crești-
nismul s-a întemeiat pe minuni și pe sânge, pe 
revelație și pe tot ceea ce Iisus Hristos și ulte-
rior sfinții au făcut pentru poporul lui Dumne-
zeu. Așadar, toate sunt bune, dar trebuie folo-
site cu o dreaptă socotință; despre aceasta este 
vorba și pentru acest lucru, eu am să pledez și în 
această seară. (...)
Vorbim acum despre o practică a preoților de 
a-și promova mesajul pe Facebook. Este un 
lucru care se face din ce în ce mai des în para-
lel cu acele canale de YouTube. Da, mi se pare 
o practică bună. Orice cuvânt care întărește 
este folositor și trebuie să ținem cont de încă 
un lucru, dragi prieteni care ne urmăriți acum. 
Dacă noi, creștinii, nu ocupăm un loc, acela 
nu rămâne liber. Cineva vine și ocupă acest 
loc. Cu alte cuvinte, cu cât suntem mai mulți 
în această „armată” mărturisitoare, în această 
armată creștină, cu cât rândurile noastre sunt 
mai îngroșate, sunt mai compacte, sunt mai 
masive, cu atât fontul nostru în războiul nevă-
zut este mai bine articulat. Un loc neocupat de 
noi, creștinii, este ocupar automat de alții, care 
poate că nu sunt creștini sau poate că nu sunt cu 
gânduri bune în ceea ce îi privește pe creștini. 
Cu alte cuvinte, pledez, dacă imi este îngăduit, 
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good intentions towards Christians. In other 
words, I plead, if I may, for our presence within 
the bounds of decency, within the bounds of an 
intelligent mission, on these social networks.
Every year I run a course on media and communi-
cation, especially virtual communication, at Iaşi. 
And we were talking about this digital profile 
that every parish should have. The priest of a tiny 
village with aging population, in Moldova told 
me, “There are 70 people left in the village, all of 
them old.” And I said to him, “Father, your virtual 
parish on Facebook if it is well designed and well 
provided with the right spiritual content, can 
have 70 members, or 700, or 7,000 or 70,000. A 
virtual parish does not necessarily have as many 
members as your actual parish, father. It can have 
however many members, an unlimited number 
depending on your ability to convey an uplift-
ing, useful, and edifying message to others.” In 
other words, by taking these spots, by occupy-
ing this space in this digital landscape, within 
this huge spectacle, which is social networking, 
in this virtual aula as it has been called, we are 
doing a good thing, I repeat while keeping the 
decency and sometimes even discretion: “I shall 
not tell your enemies your secret, nor kiss you 
with Judas’ kiss.” Here, too, these words apply, 
and the discernment we spoke of at the begin-
ning must inform our whole life.

F. FATHER GHEORGHE HOLBEA: “THE MOTHER 
OF GOD – OUR HEALER AND UNEXPECTED JOY “

My beloved, Father Professor Gheorghe 
Holbea, our guest tonight, is an enthusiastic 
and fervent minister of the Altar and preach-
er. He is loved by the students of the Faculty 
of Theology in Bucharest and by his spiritual 
children for the friendly, personal, committed, 
and engaging manner in which he brings them 
closer to the realities of God and the treasures 
of the Church and the nation. Father Gheorghe, 
here, completes our online spiritual evenings 
with a comforting word about the Mother of 
God, our Healer and unexpected joy. In particu-
lar, I proposed to Father Professor to speak us 
tonight about the Mother of God because today 

pentru o prezență a noastră în limitele decen-
ței, în limitele unei misiuni inteligente pe aceste  
rețele de socializare.
Țineam la Iași, țin în fiecare an un curs despre 
mass-media și comunicare și în special despre 
comunicarea în mediul virtual. Și vorbeam 
despre aceste pagini pe care ar trebui să le aibă 
fiecare parohie. Un părinte necăjit dintr-un sat 
din Moldova, sat minuscul, îmbătrânit, spunea: 
„În tot satul sunt 70 de oameni, și aceia bătrâni”. 
Și i-am spus: „ Părinte, parohia dumneavoastră 
virtuală pe Facebook, dacă este bine făcută și 
bine alimentată cu un conținut duhovnicesc pe 
potrivă, poate avea 70 de oameni, de membri, 
poate avea 700, 7.000 sau 70.000. O parohie 
virtuală nu trebuie să aibă atâția membri cât 
are parohia dumneavoastră, părinte. Poate să 
aibă n membri, un număr nelimitat de membri 
în funcție de puterea dumneavoastră de a trans-
mite un mesaj ziditor, folositor și bun pentru 
ceilalți”. Cu alte cuvinte, ocupând aceste locuri, 
ocupând aceste spații în acest peisaj, în acest 
spectacol uriaș care înseamnă rețele de sociali-
zare, în această aula virtuală, așa cum a fost ea 
numită, cred că facem un lucru bun, încă o dată, 
păstrând decența și pe alocuri chiar discreția: 
„Nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta și nici 
sărutare îți voi da ca Iuda”. Și aici sunt valabile 
aceste cuvinte, iar discernământul despre care 
vorbeam la început trebuie să ne călăuzească 
toată viața.  

F. PREOT GHEORGHE HOLBEA: „MAICA 
DOMNULUI VINDECĂTOAREA, BUCURIA CEA 
NEAŞTEPTATĂ”
 
Preaiubiţii mei, Părintele Profesor Gheorghe 
Holbea, invitatul nostru din această seară, este 
un entuziast şi cald slujitor al Altarului şi cuvântu-
lui de învăţătură. Iubit de studenţii de la Faculta-
tea de Teologie din Bucureşti şi de fiii săi duhovni-
ceşti pentru maniera caldă, personală, angajată 
şi angajantă în care îi apropie de realităţile cele 
dumnezeieşti şi de comorile Bisericii şi ale neamu-
lui. Părintele Gheorghe, iată, completează serile 
noastre duvohniceşti online cu un mângâietor 
cuvânt despre Maica Domnului Vindecătoarea, 
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we have celebrated the Presentation to the 
Temple of the Most Holy Mother of God. And 
the reverend father proposed to us this theme: 
“The Mother of God – our Healer and Unex-
pected Joy.” Our people have a special rever-
ence for the Mother of God, which is visible in 
churches and monasteries, in the placement of 
icons, and in the widespread veneration of the 
feasts of the Most Holy Mother of God. It is 
time to be aware of and deepen this piety as a 
bond of peace and a way to gain protection in 
times especially hard for Christians. How can 
we go through these times without the help 
of the Mother of God? How can we have more 
confidence in the help we can get from the 
one who is more honorable than the Cherubim 
and beyond compare more glorious than the 
Seraphim, Father Professor Gheorghe Holbea 
will tell us tonight. Behold, we will advance 
together on the path of discovering the unex-
pected joys that devotion to the Mother of  
God can obtain.
We look forward to hearing from you, Father 
Professor!
† Bishop Macarie

Bless, Your Grace! God bless all those who 
attend this spiritual meeting. Thank you very 
much for inviting me to these special spiritual 
meetings. (...) What can I say? I would like to 
deliver a lecture along this line, namely the 
inner freedom that the Mother of God, the 
Hesychast, imparts to us, the inner freedom 
that we need to regain. And we must regain it. 
Why? Because we see that we are, unfortunate-
ly, losing it, especially in this period when we 
see that a certain fear or anxiety is inoculated, 
to the point that it somehow becomes a kind of 
daily event in our inner life. (...)
In the writings of St. Gregory Palamas, the Holy 
Virgin Mary becomes a prototype of hesychas-
tic life. We can say that the Holy Virgin Mary 
is portrayed in the Orthodox Church icons in 
the most delicate postures. I have some icons 
here, perhaps I’ll have the time, at the end 
of my lecture, to show you some more icons 
of the Mother of God, such as Virgin Hode-
getria, the Virgin Paramythia – that is the  

Bucuria cea neaşteptată. În mod deosebit i-am 
propus părintelui profesor să ne vorbească în 
această seară despre Maica Domnului deoare-
ce, iată, astăzi am prăznuit Intrarea în Biserică a 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Iar sfinţia 
sa ne-a propus tema aceasta: „Maica Domnu-
lui Vindecătoarea, Bucuria cea neaşteptată”. 
Poporul nostru are o deosebită evlavie faţă de 
Maica Domnului, lucru vizibil în cadrul bisericilor 
şi mănăstirilor, în aşezarea icoanelor şi cinstirea 
populară a sărbătorilor Preasfintei Născătoa-
re de Dumnezeu. E timpul să conştientizăm şi 
să aprofundăm această evlavie ca o legătură a 
păcii şi o cale de a dobândi ocrotire în timpuri 
deosebit de grele pentru creştini. Cum am putea 
să traversăm aceste vremuri fără ajutorul Maicii 
Domnului? Cum să facem să avem mai multă 
încredere în ajutorul pe care îl putem dobândi de 
la cea care este mai cinstită decât Heruvimii şi 
mai mărită fără de asemănare decât Serafimii o 
să ne spună în această seară Părintele Profesor 
Gheorghe Holbea. Iată, vom înainta împreună pe 
calea descoperirii bucuriilor neaşteptate pe care 
cinstitorii Maicii Domnului le pot dobândi. Vă 
ascultăm cu bucurie, părinte profesor!
† Episcopul Macarie

Sărut mâna, Preasfinția Voastră! Doamne ajută 
tuturor celor care participă la această întâlnire 
duhovnicească. Vă mulțumesc mult pentru încre-
derea de a mă invita la aceste întâlniri duhovni-
cești deosebite. (...) Ce aș putea să spun? Tema 
mea, aș vrea să meargă pe această linie, și anume 
libertatea lăuntrică pe care ne-o dăruiește Maica 
Domnului Isihasta, libertatea lăuntrică pe care noi 
trebuie să o recuperăm. Și trebuie să o recupe-
răm. De ce? Pentru că această libertate lăuntrică, 
din păcate, ne-o pierdem mai ales în această peri-
oadă în care vedem că se inoculează cumva o frică 
sau o spaimă, care de fapt devine un fel de – cum 
să vă spun – devine un eveniment cotidian al fiin-
ței noastre lăuntrice. (...)
Sfânta Fecioară Maria devine în scrierile Sfântu-
lui Grigorie Palama un prototip al vieții isihaste. 
Ceea ce putem spune este că în Biserica Ortodo-
xă Sfânta Fecioară Maria este iconizată în cele 
mai gingașe ipostaze. Și avem aici, dar poate vom 
avea spre final acest răgaz de a vă da și câteva 
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Comforter, the Virgin of Unexpected Joy – as I 
called her tonight. (...)
The Mother of God is the Burning Bush, the fire 
that burned and was not consumed, as liturgical 
texts also show: we say at one point in one hymn 
that the body of the Virgin or the womb of the 
Virgin was not consumed by the divine fire. The 
fire of the Godhead did not burn the womb of 
the Virgin. Instead, the Virgin became the abode 
of the Godhead, of the Incarnation of the Son 
of God and at the same time, as we see in the 
icon of the Virgin Platytera, that is “higher than 
the heavens” or “wider, more spacious” than the 
heavens, she contained the Uncircumscribable 
One. This icon is said to have been brought to our 
country by a Russian priest, Father John Kuligin, 
who came from Optina together with his Metro-
politan, Nicholas of Rostov, and they settled 
at the Cernica Monastery. So, the monks who 
arrived from Optina, because they were perse-
cuted by the Bolsheviks, settled there while the 
nuns settled at Pasărea Monastery.
This icon of the Burning Bush also gave the 
name of the spiritual movement, which was 
so important – think of the Antim Monastery, 
the priests, the group of great elders: Father 
Benedict Ghiuş, Father Sofian Boghiu, Father 
Felix Dubneac, Father Adrian Făgeţeanu, Father 
Roman Braga, Father Nicolae Bordaşiu and other 
priests besides the one who founded this spiritu-
al movement, Father Daniil Sandu Tudor. At that 
time, he was Sandu Tudor. He had been a journal-
ist, but he had this revelation and he moved into 
the bell tower of Antim Monastery, where he 
brought his great collection of books and started 
these meetings with these extraordinary clergy-
men, with professor Alexandru Mironescu – a 
chemist, philosopher and journalist, Ion Marin 
Sadoveanu - writer, professor Alexandru Elian – a 
renowned Byzantinologist. Also, there were the 
philosopher and mathematician Anton Dumitriu, 
the composer Paul Constantinescu, the poet 
and economist Paul Stelian, Ştefan Todiraşcu 
– university law professor, the famous painter 
Olga Greceanu and the poet Vasile Voiculescu, 
Alexandru Duţu, Virgil Cândea, Şerban Miro-
nescu – son of Alexandru Mironescu, Gheorghe 
Văsâi and Nicolae Rădulescu. (...)

icoane ale Maicii Domnului, cum este Maica 
Domnului Hodighitria, Maica Domnului Para-
mithia, adică Maica Domnului Mângâietoarea, 
Maica Domnului, Bucuria cea neașteptată – cum 
am numit-o în această seară. (...)
Maica Domnului este Rugul Aprins, rugul care 
ardea și nu se mistuia pentru că ne arată și 
slujbele Bisericii: spunem la un moment dat 
într-una din cântările Bisericii că n-a ars trupul 
Fecioarei sau pântecele Fecioarei, focul Dumne-
zeirii. Focul Dumnezeirii nu a mistuit pântecele 
Fecioarei, ci Fecioara a devenit locaș al Dumne-
zeirii, al Întrupării Fiului lui Dumnezeu și în 
același timp, așa cum vedem noi în icoana Maicii 
Domnului Platytera, mai înaltă decât cerurile 
sau mai lată decât cerurile, în Maica Domnului 
a încăput Cel neîncăput. Sub oblăduirea acestei 
icoane – icoana, din câte se spune, a fost adusă 
de un preot rus; este vorba de părintele Ioan 
Kulighin, care a venit de la Optina împreună 
cu Mitropolitul său, Nicolae al Rostovului, și ei 
s-au așezat la Mănăstirea Cernica. Deci, călugă-
rii care au venit de la Optina, pentru că erau 
prigoniți de către bolșevici, s-au stabilit aici, iar 
maicile s-au așezat la Mănăstirea Pasărea.
Această icoană a Rugului Aprins a dat și denu-
mirea mișcării duhovnicești care a însemnat ce 
a însemnat pentru – gândiți-vă la Mănăstirea 
Antim, preoți, întâlnirea duhovnicilor: Părintele 
Benedict Ghiuș, Părintele Sofian Boghiu, Părintele 
Felix Dubneac, Părintele Adrian Făgețeanu, Părin-
tele Roman Braga, Părintele Nicolae Bordașiu și 
alți părinți pe lângă cel care de fapt a întemeiat 
această mișcare duhovnicească, Părintele Daniil 
Sandu Tudor. Pe atunci era Sandu Tudor, fusese 
jurnalist, fusese ziarist, dar a avut această reve-
lație și s-a așezat la clopotnița Mănăstirii Antim, 
unde și-a adus voluminoasa sa bibliotecă și a 
inițiat aceste întâlniri cu acești duhovnici extra-
ordinari, cu profesorul Alexandru Mironescu – 
chimist, filosof și jurnalist, Ion Marin Sadoveanu 
– scriitor, profesorul Alexandru Elian – bizantinist 
de renume. De asemenea, filosoful și matematici-
anul Anton Dumitriu, compozitorul Paul Constan-
tinescu, poetul și economistul Paul Stelian, Ștefan 
Todirașcu – profesor universitar de drept, celebra 
pictoriță Olga Greceanu și poetul Vasile Voicules-
cu, Alexandru Duțu, Virgil Cândea, Șerban Miro-
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We must say that these members of the Burn-
ing Bush group were all arrested after 1958, 
and they have demonstrated an extraordinary 
thing:  that we must regain our inner freedom 
by acquiring the hesychia. We have this in 
moments of historical turmoil – as they were 
then, as they are today – in such moments, 
we must find this strength to descend into the 
catacombs of the heart to discover there the 
divine force that the Mother of God the Hesy-
chast imparts to us. This is very important, and 
what I would like to discuss tonight – I hope to 
have some more time – is the experience of the 
confessors of the faith who ended up into the 
communist prisons. (...)
It is wonderful that this tradition, that we have 
inherited, the hesychastic tradition, was veri-
fied during a period of great antichristic perse-
cutions. Why? Take what happened, for exam-
ple, at Piteşti, the Piteşti experiment, which 
must be known as a terrible experiment: In the 
Piteşti prison – as someone said – it was not 
about man’s hatred of his fellow man, but about 
the devil’s hatred of man, that is, both torturers 
and the tortured ones were targeted for spiritu-
al destruction of the soul by “the one who walks 
about like a roaring lion, seeking whom he may 
devour,” as the Holy Apostle Peter tells us in 
his Epistle. And there we see that the Mother 
of God appeared. And there were many, many 
such cases. (...)
What I have shared with you tonight is in keep-
ing with what St. Gregory Palamas teaches 
us. The Hagioritic Tome states, “We follow 
the Church Fathers, the Fathers’ words, the 
Fathers’s teachings.” And we follow not only 
the fathers of the fourteenth century, not only 
those of the eighteenth century (St. Nicodemus 
the Hagiorite or St. Paisios Velichkovsky), but 
those of the twentieth century. They taught us 
that we must also have this power of confess-
ing the faith. And I would conclude this evening 
with (a fragment) also from the Akathist Hymn 
to the Burning Bush: “for only within Thee, as 
never before, the heart of man and the heart 
of God have beaten and beat together as one. 
Rejoice, O Holy Bride, a wellspring of ceaseless 
prayer!” Amen.

nescu – fiul lui Alexandru Mironescu, Gheorghe 
Văsâi și Nicolae Rădulescu. (...)
Ceea ce trebuie să spunem despre acești membri 
ai Rugului Aprins este că ei au fost toți – se știe 
– arestați începând din 1958 și ne-au arătat un 
lucru extraordinar: și anume că noi trebuie să 
recuperăm libertatea lăuntrică prin dobândirea 
isihiei. Noi avem aceasta și în momente de tăvă-
lug istoric – cum au fost cele de atunci, cum sunt 
și cele de astăzi –, în aceste momente trebuie să 
avem această forță și tărie să coborâm în cata-
combele inimii pentru a descoperi acolo forța 
dumnezeiască pe care, iată, Maica Domnului 
Isihasta ne-o împărtășește. Este foarte impor-
tant acest lucru și ceea ce aș vrea tot în această 
seară să aduc în discuție – sper să mai am puțin 
timp – este experiența pe care au avut-o mărtu-
risitorii care au ajuns în temnițele comuniste. (...)
Ceea ce este minunat în această tradiție, pe care 
noi am moștenit-o, tradiția isihastă: aceasta s-a 
verificat în perioadă de mare prigoană, antihris-
tică. De ce? Iată ce s-a întâmplat, de exemplu, 
la Pitești, experimentul Pitești, care trebuie să 
spunem că este un experiment îngrozitor: La 
Pitești – spunea cineva – nu era vorba de ura 
omului față de semenul său, ci era vorba de ura 
diavolului față de om, adică torționari și tortu-
rați erau deopotrivă țintele distrugerii sufle-
tești ale „celui care umblă răcnind ca un leu, 
căutând pe cine să înghită”, cum ne spune Sfân-
tul Apostol Petru în Epistola sa. Și acolo vedem 
că Maica Domnului s-a arătat. Și avem multe,  
multe exemple. (...)
Ceea ce v-am împărtășit în această seară este în 
continuitate cu ceea ce ne învață Sfântul Grigo-
rie Palama, care în tomusul aghioritic spune: 
„Urmăm părinților, ce spun părinții, ce ne învață 
părinții”. Și urmând părinților nu numai din veacul 
al XIV-lea, nu numai din veacul al XVIII-lea: Sfân-
tul Nicodim Aghioritul sau Sfântul Paisie Velici-
covschi, urmând părinților din secolul al XX-lea, 
care, iată, ne-au învățat că trebuie într-adevăr să 
ne asumăm și această putere a mărturisirii. Și aș 
încheia această seară cu (un text) tot din Imnul 
Acatistul al Rugului Aprins: „În tine doar ca nicio-
dată/ Inima omului cu inima Domnului/ Au bătut 
și bat laolaltă/ Bucură-te Mireasă, urzitoare de 
nesfârșită rugăciune!”. Amin.
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G. MASTER DAN PURIC: “THE NATIVITY OF THE 
SAVIOR: OUR (RE)ROOTING IN HEAVEN?”

Heartfelt thanks to Master Dan Puric for his pres-
ence among us at this penultimate spiritual even-
ing since the beginning of Christmas Lent. Dan Puric 
needs no introduction as artist, author, lecturer. His 
confessing words have an awakening force that 
strengthens many and scandalizes some who do 
not appreciate critical and dissenting voices. Such 
is our guest’s voice, a voice that bears witness to 
those who define our identity, shape our humanity, 
and shape our vocation and destiny. So let us share 
the good news of the Nativity of the Savior with 
Master Dan Puric, to whom I give the floor.
† Bishop Macarie

Bless, Your Grace! Thank you! (...) Imagine that 
somewhere in the Oranki camp – where Stalin 
killed thousands of monks – there were thou-
sands of Romanian prisoners. And, at one point, 
after August 23rd, thousands of Romanian prison-
ers were imprisoned there. Comrade Ana Pauker 
came to visit and, surrounded by Soviet generals, 
machine guns, and German shepherd dogs, said: 
“Comrades, the time has come (and she was trying 
to re-establish the Tudor Vladimirescu Regiment) 
that we fight against the enemy, the fascist enemy, 
to fight for the Romanian people and the homeland 
together!” At one point, a voice was heard from 
those who were standing there, those walking skel-
etons, saying: “Who are you, madam, to claim the 
right to speak on behalf of the Romanian people?” 
You realize what it meant for a slave, a dying man, 
to berate so strongly a political institution present 
there through Ana Pauker and the respective 
generals. It was a shock. Comrade Ana Pauker said, 
“I’m the party secretary... and so on... but who are 
you, comrade?” And he said, “I was a cavalry colo-
nel at Cetatea Dealului.” And she says, “So what? If 
you can speak on behalf of the Romanian people, 
why can’t I speak as well?” – “This is why, madam. 
If I touch the wall of a fortress made by Stephen 
the Great, my whole being vibrates, whereas you 
feel nothing.” There is a connection of this nation 
with itself, by such people, who – in the words of 
Father Nicolae Steinhardt: “The Romanian people 
has two verbs: to manage and to overcome.” These 

G. MAESTRUL DAN PURIC: „NAŞTEREA 
MÂNTUITORULUI. REÎNRĂDĂCINAREA NOAS-
TRĂ ÎN CER?”

Îi mulţumim din adânc de inimă maestrului Dan 
Puric pentru prezenţa sa printre noi la această 
penultimă seară duhovnicească de la începutul 
Postului Crăciunului. Dan Puric nu are nevoie de 
prezentare – artist, autor, conferenţiar. Are un 
cuvânt mărturisitor, trezitor care întăreşte pe 
mulţi, însă şi scandalizează pe unii care nu apre-
ciază vocile critice şi incomode. Căci o astfel de 
voce este invitatul nostru; o voce care dă mărturie 
pentru cele care ne definesc identitatea, ne contu-
rează umanitatea, ne alcătuiesc vocaţia şi desti-
nul. Să ne împărtăşim aşadar de vestea cea bună 
a Naşterii Mântuitorului alături de maestrul Dan 
Puric, căruia îi predau cuvântul.
† Episcopul Macarie
 
Sărut mâna, Preasfinția Voastră! Vă mulțumesc! 
(...) Închipuiți-vă că în lagărul de la Oranki – unde 
Stalin a omorât mii de călugări – erau mii de prizo-
nieri români. La un moment dat, după 23 august 
acolo au fost prinși, puși în prizonierat mii de prizo-
nieri români. A venit acolo în vizită tovarășa Ana 
Pauker și, înconjurată de generalii sovietici, mitrali-
ere, câini lupi, a zis: „Tovarăși, este momentul – ea 
încerca să refacă regimentul Tudor Vladimirescu – 
să luptăm împotriva dușmanului țării, dușmanului 
fascist, să luptăm pentru poporul român și pentru 
patrie dimpreună!”. Și la un moment dat s-a auzit 
o voce dintre cei care stăteau acolo, scheletele 
acelea ambulante, a zis: „Cine ești mata, cucoană, 
de-ți arogi dreptul să vorbești în numele poporu-
lui român?”. Vă dați seama ce a însemnat, efectiv 
un sclav, un muribund să strige cu atâta forță la o 
instituție politică care era prezentă acolo prin Ana 
Pauker și prin generalii respectivi. A fost un șoc. 
Tovarășa Ana Pauker a zis: „Eu sunt secretara parti-
dului, nu știu ce, cutare… Dar dumneata cine ești, 
tovarășe?”. Și a zis: „Eu sunt fost colonel de cavale-
rie de la Cetatea Dealului”. Și zice: „Și ce? Dumnea-
ta poți să vorbești în numele poporului român și 
eu de ce nu pot să vorbesc?” – „Uite de ce nu poți 
să vorbești, cucoană: dacă eu pun mâna pe zidul 
unei cetăți făcute de Ștefan cel Mare, toată ființa 
mea vibrează, pe când tu nu simți nimic.” Asta este 
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Romanians have overcome history by such atti-
tudes, throughout the times; these people have an 
invincible backbone. It does not come from politi-
cal or social dignity but from the simple and, at the 
same time, strong and unwavering faith in God.
It’s something coming from the past. Imagine that 
today in Romania we would have, or not only in 
Romania, but also beyond, this kind of people who 
would overthrow the ideological imposture, every-
thing that comes over us, this wave of scams and 
ideological pandemics and to say, “You shall not 
pass!” as they did at Mărăşeşti. I am telling you that 
all these things that come from behind us, from the 
past, and ennoble us are part of our connection as 
a people to heaven. That is why I said: The Nativity 
of the Savior: our re-rooting in heaven? (...)
I remember being in a resort hotel, at a spa, and 
the elevator doors opened, and a 3-4-year-old 
child came out, with obvious locomotor prob-
lems. And he was walking on his own, and his 
parents were walking behind him. They didn’t 
touch him. They let him walk by himself. There 
was an overwhelming love between him and his 
parents. As crippled as he was, he was their child. 
As crippled as this country is, it is our country. 
In this context, I must remind you that the devil 
has not abolished love, never. One of the great 
saints, Saint Maximus the Confessor – my Lord, 
when I read the saints’ writings, I have the feeling 
that it was just yesterday at two o’clock that they 
wrote; these phenomenal, extraordinary minds 
that could see the future – and the Saint says: 
“The first offspring of the devil is self-love.” And I 
heard in Ceaușescu’s time, I hear it today: “I only 
care about myself! Myself! Myself!” – The devil’s 
first offspring. He says, “The axis of love which 
was oriented from man to God, the devil turned 
towards man himself: I love myself”. Hence the 
hell of despair, the hell of worldly, idle worries, 
the agony of loneliness without God. Hence the 
hell of today’s world.
Re-rooting in Heaven: Christ has restored the 
power of love, restored the power of love! 
The Talmud also had the power of love, but for 
people of the same caste, while here, everything 
was annulled. By what means did He restore the 
power of love? Through the love for the neigh-
bour, through the love of the nature of the deified 

o legătură a acestui popor cu sine – vorba părin-
telui Nicolae Steinhardt: „poporul român are două 
verbe: a se descurca și a răzbate”. Ei, românii au 
răzbătut prin asemenea atitudini, în timp, în istorie; 
poporul acesta are o coloană vertebrală invincibilă. 
Ea nu provine din demnități politice sau sociale, ci 
din simpla și, în același timp, puternica și nealterata 
credință în Dumnezeu.
E ceva care vine din spate. Gândiți-vă că astăzi în 
România am avea, sau nu numai în România, ci și 
dincolo, genul acesta de oameni care ar răsturna 
impostura ideologică, tot ceea ce vine peste noi, 
valul acesta de escrocherii și de pandemii ideolo-
gice, care să tragă câte un Mărășești, să zică: „Pe 
aicea nu se trece!”. Simt foarte aproape să vă spun 
că toate aceste lucruri care vin din spate și ne înno-
bilează fac parte din legătura noastră ca popor cu 
cerul. De asta am spus: Naşterea Mântuitorului. 
Reînrădăcinarea noastră în cer? (...)
Știu că eram într-un hotel de stațiune cu tratamen-
te balneare și s-au deschis ușile la lift și a ieșit un 
copilaș de vreo 3-4 anișori, evident cu probleme 
locomotorii. Și mergea singurel, așa, și în spate 
erau părinții în picioare. Nu-l atingeau, îl lăsau 
să meargă. Între el și părinți era cea mai teribilă 
dragoste. Așa infirm cum era, era copilul lor. Așa 
infirmă cum este țara asta, este țara noastră. Aici 
trebuie văzut în contextul acesta – vedeți dumnea-
voastră,  diavolul nu a suprimat iubirea, nici pome-
neală. Unul din marii sfinți, Sfântul Maxim Mărtu-
risitorul – Doamne, și când citesc din sfinți, am 
senzația că au scris ieri la ora două, mințile astea 
fenomenale, extraordinare care au văzut prin timp 
–, spune: „Primul făt al diavolului este dragostea 
de sine”. Și auzeam eu și pe vremea lui Ceaușescu, 
și acum: „Mie să-mi fie bine! Mie să-mi fie bine! 
Mie să-mi fie bine!” – primul făt al diavolului. Zice: 
„Axul dragostei care era de la om spre Dumnezeu, 
diavolul l-a întors către sine: să mă iubesc eu pe 
mine”. Și de aici, iadul deznădejdii, de aici este iadul 
risipirii în lume, iadul însingurării fără de Dumne-
zeu. De aici este iadul lumii contemporane. 
Reînrădăcinarea în Cer – Hristos a refăcut puterea  
iubirii, a refăcut puterea iubirii! Și în Talmud era 
puterea iubirii, dar erau din aceeași castă, pe 
când aici s-a anulat totul. Prin ce a refăcut puterea  
iubirii? Prin iubirea de aproapele, prin iubirea 
firii omului îndumnezeit și prin jertfa de sine.  
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man, and self-sacrifice. Love of one’s neighbour. 
I was thinking – and all I’m not saying is to try to 
clarify this fever in my head and what is happen-
ing to me now – about this fantastic light that has 
been given to us and which the Romanian people 
have carried and must continue to carry as their 
greatest asset. (...)
The first man born of a woman is Cain, which in 
imperfect translation means “profit.” I was reading 
François-René de Chateaubriand’s Genius of Christi-
anity, and I discovered an extraordinary thing; I did 
not know it. He says that Adam, seeing Eve as she 
gave birth, cried out “Enoch, Enoch,” which comes 
from the root of the Hebrew word “Anach, Anach,” 
which means fever, suffering. The name of man 
is suffering. We were born of suffering because of 
our sin. Enoch, Enoch – but Christ was born without 
suffering. He who was to suffer for all mankind was 
born without suffering. Who’s to blame? In a cave – 
such a paradox of the history – there was darkness; 
the magi sought the truth among the stars, and the 
Truth was born in a manger, humble, unknown. It’s 
such a significant revolution in history.

H. HIS GRACE BISHOP MACARIE OF NORTHERN 
EUROPE: “THE GOOD NEWS OF THE LORD’S 
NATIVITY IN A TROUBLED WORLD”

My beloved ones, it is my duty, at the end of our 
meetings at the beginning of the fast of the Nativ-
ity of the Saviour Jesus Christ, to share with you 
the good news of the Nativity of the Saviour in a 
troubled world.
Until the birth of our Saviour Jesus Christ, we 
were orphans, exiled from heaven, wandering 
among the ruins left by the rise and fall of human 
empires. But, behold, a Child was born in a humble 
manger, putting an end to the pointless wander-
ing of mankind. He did not come into this world 
like a high and mighty ruler, but he came with 
much delicacy and discretion, like a Dominus, a 
Lord coming to serve us all. Like a humble servant, 
who became our brother and helper, wiping away 
our tears and washing our feet. He was incarnate 
amid pain and need so that He would not leave 
us alone, as He would be alone, forsaken, on the 
Cross of Suffering.

Iubirea de aproapele… Mă uitam – și asta nu o 
spun, Doamne ferește, tot ce am spus este la nive-
lul de a încerca să lămuresc cu febra asta în cap și 
cu ce mi se mai întâmplă acum –, această lumină 
fantastică care ni s-a dat și pe care poporul român 
a dus-o și trebuie să o ducă în continuare ca pe cel 
mai mare ascendent. (...)
Primul om născut din femeie e Cain, care în tradu-
cere săracă înseamnă profit. Citeam în Geniul creş-
tinismului al lui François-René de Chateaubriand 
un lucru extraordinar; n-am știut. Zice că Adam, 
văzând-o pe Eva cum năștea, striga Enoch, Enoch, 
care vine din rădăcina cuvântului ebraic Anach, 
Anach, care înseamnă febră, suferință. Numele 
omului este suferință. Ne-am născut din suferință 
datorită păcatului nostru. Enoch, Enoch – Hristos 
S-a născut fără suferință. S-a născut fără suferin-
ță Cel care avea să sufere pentru toată omenirea. 
Cine-i vinovat? Într-o peșteră – de asta stai să te 
gândești ce paradox al istoriei –, întuneric; magii 
căutau Adevărul printre stele și Adevărul se năștea 
într-o iesle, umil, nebăgat în seamă. E răsturnarea 
atât de mare în istorie.  

H. PREASFINŢITUL PĂRINTE EPISCOP MACA-
RIE AL EUROPEI DE NORD: „VESTEA CEA BUNĂ  
A NAŞTERII DOMNULUI ÎNTR-O LUME BULVERSATĂ”

Preaiubiții mei, îmi revine sarcina, la finalul întâl-
nirilor noastre de la începutul postului Nașterii 
Mântuitorului Iisus Hristos, să vă împărtășesc 
vestea cea bună a nașterii Mântuitorului într-o 
lume bulversată. 
Până la Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos 
eram orfani și exilați din cer, rătăcind printre ruine-
le măririlor și căderilor imperiilor omenești. Însă, 
iată, un Pruncuț S-a născut într-o smerită iesle, 
oprind peregrinarea fără rost a omenirii. Nu a venit 
în această lume tunând și fulgerând ca un domina-
tor, ci a venit în această lume cu multă delicatețe 
și discreție, ca un Dominus, ca un domn slujitor al 
tuturor. Prea umil slujitor, care S-a făcut fratele 
nostru și slujitorul nostru, ștergându-ne lacrimile 
și spălându-ne picioarele. S-a întrupat în mijlocul 
durerilor și nevoilor ca să nu ne lase singuri, așa 
cum El va fi singur, părăsit, pe Crucea suferinței.
Așadar, Mântuitorul nostru este cu noi, tocmai 
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Therefore, our Savior is with us, which is why the 
Divine Infant is also called Immanuel, which means 
“God is with us,” but we must also be with Him. 
Let’s prove we’re with Him. God the Father did not 
punish us for our iniquities, but He put a Child in 
our arms. Our salvation depends on our relation-
ship with this Divine Child. Our salvation depends 
on our way of relating to Christ the Infant, the One 
who is born again and again for our sake and bene-
fit. Are we now going to kill Him in our souls at the 
behest of the new Herodes, or will we worship Him 
and glorify Him like the shepherds of Bethlehem of 
old and the foreign magi who brought Him gifts?
The Holy Gospel of Luke tells us how when our 
Savior Jesus Christ became incarnate, there was 
great joy in heaven and earth. The Only Begotten 
Son was born, and he was swaddled and laid in a 
manger, and there in Bethlehem, the shepherds 
were sitting in the field, keeping watch over their 
flock at night. And, behold, the angel of the Lord 
stood by them, and the glory of the Lord shone 
around them: “and they were afraid”, Evangelist 
Luke tells us. They were terrified, but the angel 
reassured them, saying, “Do not be afraid, for I 
am bringing you great joy for all the people. For 
unto you is born this day a Savior, which is Christ 
the Lord in the city of David. And this will be your 
sign: You will find a swaddled Child in a manger.” 
And suddenly, there appeared with the angel 
a multitude of heavenly hosts praising God and 
saying, “Glory to God in the highest, and on earth 
peace, goodwill toward men.” And when the 
angels had departed from them and ascended to 
heaven, the shepherds said to one another, “Let 
us go on to Bethlehem, and see this thing that has 
happened and which the Lord has made known to 
us.” And they came hurried off and found Mary, 
Joseph, and the Child lying in a manger: and 
when they saw him, they spread the news about 
the Child. And all who heard it were amazed at 
those things which were told to them by the shep-
herds. They found the Divine Infant, the One laid 
in a lowly manger, and warmed by the breath of 
the animals, of the speechless beings who were 
there. Now we ask ourselves: why was not the 
King of Glory Himself born in a palace, but born in 
the world’s lowliest place, in a stable? Why wasn’t 
he born in a palace? Why was the Saviour Jesus 

de aceea Pruncul Dumnezeiesc se mai numește și 
Emanuel, ceea ce înseamnă „Dumnezeu este cu 
noi”, însă trebuie să fim și noi împreună cu El. Să 
dovedim că suntem împreună cu El. Dumnezeu 
Tatăl nu ne-a pedepsit pentru fărădelegile noas-
tre, ci ne-a pus un Prunc în brațe. De felul cum ne 
raportăm la acest Prunc Dumnezeiesc depinde 
mântuirea noastră. De modul nostru de raportare 
față de Hristos Pruncul, Cel care iară și iară se naște 
de dragul nostru și spre folosul nostru, depinde 
mântuirea noastră. Oare, acum ne întrebăm, Îl vom 
ucide în sufletul nostru la ordinele noilor irozi sau 
ne vom închina Lui, proslăvindu-L precum păstorii 
din Betleem de odinioară și magilor străini care 
I-au adus daruri?  
În Sfânta Evanghelie după Luca ni se arată cum, 
atunci când S-a întrupat Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos, a fost mare bucurie în cer și pe pământ. 
S-a născut Fiul cel Unul născut și a fost înfășat și 
culcat în iesle, iar acolo, în Betleem, erau păstorii 
care stăteau pe câmp și făceau de strajă noaptea 
împrejurul turmei lor. Și, iată, Îngerul Domnului a 
stat lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul 
lor, or ei „s-au înfricoșat cu frică mare”, ne spune 
Sfântul Evanghelist Luca. S-au înfricoșat cu frică 
mare, însă îngerul i-a liniștit spunându-le: „Nu vă 
temeți, căci iată vă binevestesc vouă bucurie mare 
care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi 
Mântuitor, care este Hristos Domnul în cetatea lui 
David. Și acesta vă va fi semnul: Veți găsi un Prunc 
înfășat, culcat în iesle”. Și deodată s-a văzut împre-
ună cu îngerul, mulțime de oaste cerească lăudând 
pe Dumnezeu și zicând: „Slavă întru cei de sus, Lui 
Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bună-
voire”. Iar după ce îngerii au plecat de la ei, s-au 
înălțat la cer, iar păstorii vorbeau unii către alții: „Să 
mergem, dar, până la Betleem, să vedem cuvântul 
acesta ce s-a făcut și pe care Domnul ni l-a făcut 
cunoscut”. Și grăbindu-se au venit și au aflat pe 
Maria și pe Iosif și pe Prunc culcat în iesle, și văzân-
du-L au vestit cuvântul grăit lor despre acest copil. 
Și toți câți auzeau se mirau de cele spuse lor de 
către păstori”. L-au găsit înfășat în iesle pe Dumne-
zeiescul Prunc, Cel născut într-o iesle sărăcăcioasă 
și încălzit de suflarea animalelor, a ființelor necu-
vântătoare care erau acolo. Acum ne întrebăm: de 
ce, oare, Însuși Împăratul Slavei nu S-a născut într-
un palat, ci S-a născut în gunoiul lumii, într-un grajd 



128   numărul 12-14/2019-2021

Christ born in this place, deprived of any social 
rank? If he had been born in a palace, there would 
have been a great distance between Him and the 
people. If he had been born in the house of an 
ordinary man, there would also have been barri-
ers between Him and others because only those 
of the same social rank, those who were on the 
same social level, and those in the family of the 
house owner could have reached Him. But the 
Lord was born in a humble manger, so that both 
the simple shepherds of Bethlehem and the magi, 
or Kings of the Orient, could reach Him. The Holy 
Apostle and Evangelist Matthew tells us how the 
three wise men, or the three magi, that is astrolo-
gers, guided by the star, arrived at that humble 
place where the Divine Child was. They brought 
him gifts: gold, myrrh, and frankincense when 
they found him. These gifts are preserved unto 
this day in the Monastery of St Paul on the Holy 
Mount Athos. The Mother of God kept them, then 
handed them to the Holy Apostle and Evangelist 
John, who in his turn passed them down to his 
disciples and are still extant today. I also vener-
ated these gifts together with other worshippers. 
They symbolize the incense of prayer, the gold of 
faith, and the myrrh of eternity. The magi came 
and worshipped the Divine Infant, but, warned by 
the angel, they bypassed Herod, who wanted to 
take the Infant’s life. This is how the political and 
cultural elite of Old Israel reacted. They met Him 
with much hostility and unrest, and one of the 
worst atrocities in human history was commit-
ted when Herod decided to kill all the children 
living in Bethlehem at the time. The wise men 
circumvented Herod. He had asked them to be 
notified so that he too could come to “worship” 
the Child, but the magi went another way. When 
Herod found out that the magi had deceived him, 
says the Holy Apostle and Evangelist Matthew, he 
became very angry and ordered the soldiers to kill 
all the children in Bethlehem and the surround-
ing area, slaughtering all male children aged two 
and younger, in accordance with the time he had 
learned from the magi. Then was fulfilled the 
prophecy of Jeremiah, saying, “A voice was heard 
in Ramah, lamentation, and weeping. Rahela cries 
for her children and does not want to be comfort-
ed because they are no more“. The angel of the 

de dobitoace? De ce oare nu S-a născut într-un  
palat? S-a născut Mântuitorul Iisus Hristos în acest 
loc deposedat de orice rang social? Dacă s-ar fi 
născut într-un palat, ar fi existat o mare distanță 
între El și popor. Dacă s-ar fi născut în casa unui om 
obișnuit, de asemenea ar fi existat bariere între El 
și ceilalți, fiindcă nu ar fi putut ajunge la El decât cei 
din același rang social, cei care erau la același nivel 
social și cei din familia celui care ar fi avut această 
casă. Însă Domnul S-a născut într-o smerită iesle, 
astfel încât au putut ajunge la El atât păstorii simpli 
din Betleem, cât și magii sau craii de la răsărit. Sfân-
tul Apostol și Evanghelist Matei ne înfățișează cum 
cei trei crai, sau cei trei magi, care erau și astrologi, 
călăuziți de stea au ajuns în acel loc smerit în care 
se afla Pruncul Dumnezeiesc. Acolo ajungând, i-au 
adus daruri: aur, smirnă si tămâie, adică aceste trei 
daruri care se păstrează până astăzi în Mănăstirea 
Sfântul Pavel din Sfântul Munte Athos, deoarece 
Maica Domnului le-a păstrat și apoi au fost trans-
mise Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Și aces-
ta iarăși le-a transmis ucenicilor, și ele s-au păstrat 
până în zilele noastre. M-am închinat și eu la aceste 
daruri împreună cu alți închinători și aceste daruri 
simbolizează tămâia rugăciunii, aurul credinței și 
smirna veșniciei. Și aceștia au ajuns și s-au închi-
nat Pruncului Dumnezeiesc, însă, înștiințați de 
către înger, l-au ocolit pe Irod, care dorea să ia 
viața Pruncului. Iată cum a răspuns elita politică și 
culturală din Vechiul Israel. Iată cum a răspuns cu 
multă ostilitate și tulburare, deoarece s-a săvârșit 
una dintre cele mai cumplite atrocități din istoria 
umanității, când Irod a hotărât să ucidă toți pruncii 
care se aflau atunci în Betleem. Irod a fost ocolit de 
către crai, s-a înțeles cu ei ca să fie înștiințat ca să 
ajungă și el să se închine – vasăzică să se închine – 
Pruncului, însă magii au mers pe altă cale și când a 
aflat Irod că a fost amăgit de magi – ne spune Sfân-
tul Apostol și Evanghelist Matei – s-a mâniat foarte 
și a poruncit să fie uciși pe toți pruncii care erau în 
Betleem și în toate hotarele lui de 2 ani și mai în jos 
după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a 
împlinit ceea ce se spusese prin Eremia proorocul: 
„Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă. 
Rahela își plânge copiii și nu voiește să fie mângâia-
tă, că nu mai sunt”. Îngerul Domnului l-a înștiințat 
și pe dreptul Iosif ca să-I salveze viața Pruncului și 
în felul acesta i-a luat pe Fecioara Maria, pe Maica 
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Lord also warned Joseph to save the baby’s life. So, 
he took the Virgin Mary, the Mother of God, and 
the Divine Child and kept them safe for a while in 
Egypt, fulfilling another prophecy when they fled 
to Egypt and then returned to Nazareth: “From 
Egypt, I have called my Son.” See, my dear ones, 
how callous the world of ancient Israel was when 
our Saviour, Jesus Christ, became incarnate. (...)
Of course, in this troubled world, there is the intent 
to stifle the good news of the Nativity of the Lord, 
of the Nativity of the Messiah, so that is no longer 
proclaimed, sung in carols, or celebrated. But let 
us not be discouraged, for we can all proclaim 
that Christ was born 2,000 years ago and is born 
every time, not only at this point of the Liturgical 
year but every time we make room for Him in the 
cradle of our heart. He is our joy, and He is our 
courage, He is our comfort, He is our salvation! 
So, let’s not be discouraged! Let’s not lose heart! 
But let us believe, as the shepherds and magi of 
old believed, so that the encounter with Christ 
changed them forever, just as encountering Christ 
changes each of us! After meeting Christ, the shep-
herds and the magi were no longer the same! In 
the Great Canon of St Andrew of Crete, one of 
the verses reads: “Christ saved the Magi, called 
the Shepherds, turned a multitude of infants into 
martyrs, glorified the elder and the aged widow, 
whose lives and deeds thou hast chosen to ignore, 
O my soul. But woe unto thee when the time of thy  
Judgement comes!”
My beloved! We meet Christ, in a mystical way, 
in the incessant prayer, and face-to-face in every 
Liturgy. When we meet Christ, we also offer the 
manger of our heart, cleansed by the tears of 
repentance. We are truly ourselves when we 
lament our sins with tears of repentance! Then 
we are genuine! And Christ only wants to make 
his home in the manger of our heart, which is now 
cleansed and refreshed!

Domnului, și pe Pruncul Dumnezeiesc și i-a ocro-
tit o vreme în Egipt, împlinindu-se o altă profeție 
atunci când s-au retras în Egipt și apoi au revenit 
în Nazaret: „Din Egipt am chemat pe Fiul Meu”. 
Așadar, iată, preaiubiții mei, cât de învârtoșată 
era lumea vechiului Israel atunci când S-a întrupat 
Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. (...)
Sigur că, în această lume bulversată, vestea cea 
bună a Nașterii Domnului, a Nașterii Mesiei se 
dorește să nu mai fie auzită, să nu mai fie colinda-
tă, să nu se mai audă și să nu se mai sărbătorească. 
Însă să nu ne descurajăm, deoarece cu toții putem 
să binevestim tuturor că Hristos S-a născut acum 
2.000 de ani si Se naște de fiecare dată, nu doar 
la această prăznuire, a anului Liturgic, ci de fiecare 
dată când Îi facem loc în ieslea inimii noastre. El 
este bucuria noastră, El este curajul nostru, El este 
mângâierea noastră, El este mântuirea noastră! 
Așadar, să nu ne descurajăm! Să nu ne descurajăm! 
Ci să credem, așa cum au crezut păstorii și magii de 
odinioară, încât întâlnirea cu Hristos i-a schimbat 
pentru totdeauna, așa cum ne schimbă pe fiecare 
în parte întâlnirea cu Hristos! Nu au mai fost aceiași 
păstorii și magii după ce L-au întâlnit pe Hristos! 
În Canonul cel Mare, al Sf. Andrei Criteanul, într-
unul dintre stihuri ni se spune: „Hristos pe magi i-a 
mântuit, pe păstori i-a chemat, mulțimea prunci-
lor a făcut-o mucenici, pe bătrânul l-a slăvit, și pe 
văduva cea bătrână, cărora n-ai râvnit, suflete, nici 
faptelor, nici vieții. Dar vai ție, când vei fi judecat!”. 
Preaiubiții mei! Și noi ne întâlnim de fiecare dată 
cu Hristos tainic, în rugăciunea neîncetată, însă 
nemijlocit, la fiecare Liturghie. Atunci când ne 
întâlnim cu Hristos, oferim și noi ieslea împros-
pătată a inimii noastre, prin lacrimile pocăinței. 
Atunci suntem adevărați, când ne plângem 
păcatele cu lacrimi de pocăință! Atunci suntem 
adevărați! Și Hristos nu dorește decât să-și facă 
sălaș, în ieslea, curățită, împrospătată, primenită, 
a inimii noastre!    



Mărturisitori 
în perioada 

comunismului
Confessors  during 

communism
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Niculina Moica is one of the many heroines 
who survived the horrors of communist pris-
ons. She was sentenced when she was about 
15 to twenty years of forced labour and eight 
years of civic degradation because she wanted 
to stand up to an absurd and ruthless political 
regime that wanted to bring our society’s elite to 
its knees. She spent five years in the prisons of 
Târgu Mureș, Jilava, Botoșani, Arad, and Oradea, 
while her father was also arrested. Mrs. Niculina 
tells how she coped with the suffering during her 
detention and how she managed to forgive those 
who hurt her so much.
 
Only overwhelming suffering is a divine gift that 
renews a person. Only by walking through its flames  
you come closer to the mystery of life and of God. 
(Nichifor Crainic)

Niculina Moica este una dintre numeroasele eroi-
ne care au supraviețuit ororilor din temnițele 
comuniste. A fost condamnată în jurul vârstei de 
15 ani la douăzeci de ani de muncă silnică și opt 
ani de degradare civică pentru că a dorit să stea 
drept în fața unui regim politic absurd și nemilos 
care vroia să îngenuncheze elita societății noastre.  
A petrecut cinci ani în închisorile de la Târgu Mureș, 
Jilava, Botoșani, Arad și Oradea, perioadă în care și 
tatăl domniei sale a fost arestat. Doamna Niculina 
povestește cum a făcut față suferințelor din peri-
oada detenției, dar și cum a reușit să-i ierte pe cei 
care i-au făcut atât de mult rău.

 Numai suferinţa covârşitoare este un dar dumneze-
iesc care înnoieşte făptura. Numai străbătând prin 
dogoarea ei, te apropii din nou de taina vieţii şi a lui 
Dumnezeu. (Nichifor Crainic)

„Nu suntem  
niciodată singuri” 
“We are never alone”

Din amintirile  
Niculinei Moica, fostă 

deţinută politic, despre  
perioada detenţiei

From the memories  
of Niculina Moica, a former 

political detainee,  
about her detention
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Types of suffering
We can talk endlessly about suffering because the 
reason for suffering is different from person to person, 
from case to case.
I believe that the strongest suffering, the most terri-
ble, and the most difficult to bear is the suffering of a 
mother who loses her child. It cannot be compared to 
any other.
Then there is the suffering caused by severe illness that 
destroys one’s mind and body.
There is also the suffering caused by the betrayal of 
your loved ones, to whom you have entrusted your 
soul, and who forsake you at difficult moments.
There is also the suffering of those left alone and 
defenseless against old age and disease. For these 
lonely people, we should pray wholeheartedly, and 
God will comfort them by showing them that they are 
not alone. Even well-known neurologists claim that 
when you thank God, you are actually focusing on the 
positive side of your life, and that means gratitude for 
the aid you receive.
Let us not forget the sufferings of those imprisoned in 
communist prisons where they were forced to live for 
many years in unimaginable conditions. Regardless of 
age, gender, religion, ethnicity, they all endured terri-
ble beatings, severe illness, hunger, cold, and intense 
humiliation.
The Securitate (political police body) of the Communist 
Party were mandated to destroy the best, most spiritu-
al, most valuable people of our nation. Those in power 
were very much against the churches, against the faith, 
against the priests.
Little did they know that in communist prisons 
people were purified by faith. However, their goal 
was to destroy them as spiritual beings, turn them 
into neo-humans, traitors, and destroy them physi-
cally and mentally.

“They did not judge, but chose to forgive”
The suffering of former political detainees continued 
after the 1964 Liberation Decree, as they were perma-
nently targeted by the Securitate, watched, perse-
cuted, deprived of many rights. Nevertheless, most of 
them lived their lives with dignity, hope, and faith in 
God. Former political detainees tried to build or rebuild 
their families and lives. The prison was a horrible expe-
rience, a time of terror even for their children. After 
their release, they were met with wariness, fear, and 

Felurile suferinţei
Despre suferință se poate vorbi la nesfârșit deoare-
ce motivul suferinței este diferit de la om la om, de 
la caz la caz.
Cred că cea mai puternică suferință, cea mai cumplită 
și cel mai greu de ȋndurat, este suferința unei mame 
care-și pierde copilul. Nu are asemănare cu nimic.
Este apoi suferința pricinuită de boli grele care ȋți 
distrug mintea și corpul.
Mai este și suferința pricinuită de trădarea celor dragi, 
a celor în care ai investit suflet, încredere și care te 
părăsesc în momente grele.
Există și suferința celor rămași singuri în viață și care 
sunt lipsiți de apărare ȋn fața bătrâneții și a bolilor. 
Pentru acești oameni singuri există calea rugăciunii 
săvârșite din tot sufletul și Dumnezeu ȋi va mȃngȃia 
arătȃndu-le că nu sunt singuri. Până și neurologi 
cunoscuți susțin că, atunci când îi mulțumești lui 
Dumnezeu, te concentrezi de fapt pe latura pozitivă a 
vieții tale și asta înseamnă recunoștință pentru ajuto-
rul pe care ȋl primești.
Să nu uităm de suferințele celor ce au fost închiși în 
temnițele comuniste unde au fost siliți să trăiască ani 
mulți în condiții greu de conceput, de neimaginat. Indi-
ferent de vârstă, sex, religie, etnie, toți au îndurat bătăi 
cumplite, boli grele, foame, frig și multă umilință.
Organele de securitate ale Partidului Comunist au 
fost instruite să distrugă tot ce era mai curat, mai 
bun, mai valoros în neamul nostru. Cei aflați la putere  
erau foarte porniți împotriva bisericilor, împotriva 
credinței, împotriva preoților.
Ei nu știau că în închisorile comuniste oamenii se puri-
ficau prin credință, deși ținta lor era să-i desființeze 
ca ființe spirituale, să-i transforme în neoameni, în 
trădători, să-i distrugă fizic și psihic.

„Nu au judecat şi au iertat”
Suferințele foștilor deținuți politic au continuat și 
după Decretul de eliberare din 1964, deoarece aceș-
tia au fost permanent în vizorul Securității, urmăriți, 
hăituiți, privați de multe drepturi și cu toate aces-
tea majoritatea și-au dus viața cu demnitate, cu 
speranță și cu credință în Dumnezeu. Foștii deți-
nuți politic au încercat să-și facă sau să-și refacă 
familiile și viața. Pentru ei închisoarea a fost o mare 
experiență, o perioadă trăită sub teroare până și de 
copiii lor. După eliberare au fost primiți cu suspiciu-
ne, cu frică și lașitate de mulți din cei ce au crezut că 
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cowardice by many who thought they would never 
return home. However, God had a different plan with 
them, and they did not judge, but chose to forgive. 
Many of them came out of prisons sick, helpless, but 
glad to see the sunlight, the blue sky, and their loved 
ones. They knew how to thank God they had found 
their families, the children they had not watched 
growing up, to mourn their dead parents, brothers, 
and sisters who died while they were absent. They 
knew how to be patient, forgive their persecutors, 
and pray to God for their forgiveness, understanding 
that only in this way would they be able to alleviate 
their suffering and only in this way would they enjoy 
peace, life, and forgiveness.

 “I thought I would never see my parents again”
I also knew communist detention. I was fifteen years 
and seven months old when, as a high school student 
in a small town in Transylvania, I was arrested with a 
group of other students and young people from the 
Mureş area. The reason was common for those times. 
We held different beliefs, and did not accept the aber-
rations of the communist regime.
It all happened in 1959, the aftermath of the 1956 
Revolution in Hungary. The political situation in our 
country was also tense, terror was directed against the 
dissenters, arrests happened frequently and often for 
minor reasons.

nu se vor întoarce acasă niciodată. Dumnezeu a vrut 
însă altceva cu ei și ei nu au judecat și au iertat.
Mulți dintre ei au ieșit din închisori bolnavi, 
neputincioși, dar cu bucuria că pot vedea lumina 
soarelui, albastrul cerului și locurile dragi. Au știut 
să-I mulțumească Bunului Dumnezeu că și-au regăsit 
familiile, copiii pe care nu i-au văzut crescând, să-și 
plângă părinții, frații și surorile moarte în lipsa lor. 
Au știut să aibă răbdare, să-și ierte prigonitorii, să se 
roage la Dumnezeu pentru iertarea lor, înțelegând 
că doar așa își vor putea ușura suferințele și doar așa 
se vor bucura de liniște, de viață și de iertare.
 
„Credeam că nu o să-mi mai văd niciodată părinţii”
Am avut și eu parte de experiența detenției comunis-
te. Aveam cincisprezece ani și șapte luni când, fiind 
elevă a unui liceu dintr-un oraș mic al Transilvaniei, am 
fost arestată cu un grup de alți elevi și tineri din zona 
Mureșului. Motivul era unul obișnuit pentru vremurile 
acelea. Eram mȃnați de alte crezuri, nu ne adaptam la 
aberațiile regimului comunist.
Totul se întâmpla în anul 1959, perioada de după 
Revoluția din 1956 din Ungaria. Situația politică din 
țară era încordată și de teroare pentru cei neadap-
tați, arestările erau frecvente și de multe ori pentru 
motive minore.
Nu cred că poate cineva înțelege ce poate simți o 
adolescentă care se vede smulsă din sânul familiei, 



134   numărul 12-14/2019-2021

I do not think one can understand the feelings of a 
teenager taken away from her family by the Securitate 
at the end of the school year, and thrown into prison. 
I had just completed the ninth grade of high school 
when I and a colleague were seized and taken to the 
Securitate headquarters. All the papers were filed, 
they prepared my criminal record, they made me put 
on tin glasses, and I was taken to the cell where I would 
remain during the investigation until the trial.
About two weeks later, I learned that my father had 
also been arrested. I heard his cough in the hallway 
of the Securitate, and I understood. It was terrible. 
Because of the pain I felt, I can hardly remember 
anything that happened until the trial. It took place 
in September. We were nineteen people in the court-
room, and among them was my father, weak, sad, 
sorrowful. They beat him savagely during the investi-
gation because they wanted him to admit something 
he had not done. His hair had gone gray. They wanted 
the trial to be “exemplary” so that it would frighten the 
young people in the area.
Like all the political trials of those times, it was a 
masquerade, a despicable mockery, and the sentences 
were decided beforehand by the Securitate. Every-
thing was known in advance. They sentenced us. 
They all received convictions disproportionate to their 

luată de Securitate de la întrunirea de sfârșit de an 
școlar și arestată. Tocmai terminasem clasa a IX-a de 
liceu, cȃnd m-au luat împreună cu o colegă și ne-au 
dus la Securitate. S-au făcut toate formalitățile de 
arestare, mi-au ȋntocmit fișa penală, mi-au pus oche-
lari de tablă și am fost dusă la celula ȋn care aveam să 
stau tot timpul anchetei până la proces.
După aproximativ două săptămâni am înțeles că l-au 
arestat și pe tatăl meu. I-am auzit tusea pe corido-
rul Securității și am înțeles. A fost cumplit. Din cauza 
durerii pe care am simțit-o atunci, aproape că nu mai 
țin minte nimic din ce s-a întâmplat până la proces. În 
luna septembrie a fost procesul. Ne-am văzut în boxa 
tribunalului nouăsprezece persoane și printre acestea 
era și tatăl meu, slăbit, trist, îndurerat. L-au bătut tare 
în timpul anchetei pentru că voiau cu tot dinadinsul  să 
recunoască ceea ce nu făcuse. Din această cauză albi-
se. Au vrut să facă un proces „exemplar”, astfel ȋncȃt 
să sperie tinerii din zonă.
Procesul, ca toate procesele politice ale acelor 
vremuri, era o mascaradă, o formalitate mizerabi-
lă, condamnările se stabileau la Securitate, totul era 
hotărât și cunoscut dinainte. Ne-au condamnat. Toți 
au primit condamnări mai mari raportate la fapte, iar 
câțiva din lot am primit foarte mulți ani de condam-
nare. Și eu, și tatăl meu am primit douăzeci de ani de 
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deeds, and some in our group were sentenced to very 
many years’ imprisonment. My father and I received 
twenty years of hard labour and eight years of civic 
degradation. I had not turned sixteen yet. I saw my 
mother’s devastated face in the courtroom, and I was 
horrified and frightened by the pain I had caused her. 
I also saw my father for a few minutes. I thought then 
that I would never see my parents again. However, I 
was going to see my father again five years later.
Hard years of confinement followed in many prisons. 
Outside, the people did not know what suffering their 
Romanian fellows were going through, beaten and 
starved simply because they loved their country and 
believed in God.
Another few months later, I was taken to Jilava, which 
was awful because it was an underground prison. I 
understood that they could do to me whatever they 
wanted, that no one knew where I was and that many 
years of suffering awaited me. The penitentiary system 
was very harsh, very severe. It was terribly cold. We 
were scarcely dressed in prison uniforms, always hungry, 
terribly humiliated because we were supervised by 
guards recruited from among the basest people in soci-
ety – brutal, uneducated, fierce, indoctrinated by the 
Communist Party against us. In contrast, those impris-
oned were among the best – intellectuals, priests, offic-
ers from the old Romanian army, village leaders, and the 
anti-communist fighters  from the mountains! ̀
 
“Alone with my thoughts and dreams…”
I was later taken to other prisons: Botoșani, Jilava again, 
Arad and then Oradea. These transfers and changes 
were also a form of terror, of torment, transport by 
freight train was also terribly painful.
I was alone in the room for one year and eight months, 
and I was isolated because I was underage. I don't think 
I can explain how tormenting loneliness is. All-day long, 
you were only allowed to sit on the edge of the bed, 
walk around the cell and wait for the day to pass. I was 
alone with the walls, without a book, a newspaper, or 
a needle, alone with my thoughts and dreams. I was 
dreaming of what I would do after I was released. I had 
faith and hope that God would work a miracle and we 
would be free. However, I had a heavy sentence, aggra-
vated by remorse for my parents’ suffering, and I still did 
not know how much they harassed my mother,  left on 
her own. She was alone, thrown out of the house, her 
assets confiscated, and had no income. Such suffering…

muncă silnică și opt ani de degradare civică. Încă nu 
împlinisem șaisprezece ani. Am văzut în sala tribuna-
lului chipul chinuit al mamei mele și eram îngrozită 
și speriată de durerea pe care i-am pricinuit-o. L-am 
văzut pentru câteva minute și pe tata. Am crezut 
atunci că nu o să-mi mai văd niciodată părinții. Pe tata 
aveam să-l revăd peste cinci.
Au urmat ani grei de închisoare prin multe penitenci-
are. Afară lumea nu știa prin ce suferințe trec semeni 
de-ai lor: romȃni bătuți, înfometați doar pentru faptul 
că-și iubeau țara și aveau credință în Dumnezeu.
După alte câteva luni am fost dusă la Jilava, care 
pentru mine a fost îngrozitoare pentru că era o închi-
soare sub pământ. Am înțeles că pot face cu mine ce 
vor, că nimeni nu știe unde sunt și că mă așteaptă 
mulți ani de suferință. Regimul penitenciar era foarte 
aspru, severitate mare, frig cumplit, eram îmbrăcați 
sumar în uniforma de deținut, foame permanentă, 
umilință cumplită pentru că eram supravegheați de 
gardieni recrutați din rândul celor mai neisprăviți 
oameni ai societății. Niște brute inculte, înrăiți, 
îndoctrinați de partidul comunist împotriva noas-
tră. Ce oameni de calitate au fost arestați: intelec-
tuali, preoți, ofițeri din vechea armată a României, 
fruntașii satelor, fugarii din munți!
 
„Singură cu gândurile şi visele mele…”
Pentru mine au urmat alte închisori: Botoșani, iar 
Jilava, Arad și apoi Oradea. Și aceste mutări și schim-
bări erau tot o formă de teroare, de chin, trans-
portul cu vagonul dubă trenului era și acesta o  
adevărată suferință.
Am stat un an și opt luni singură în cameră, am fost 
izolată pentru că eram minoră. Nu cred că pot să expli-
ce cât de chinuitoare este singurătatea. Toată ziua 
aveai dreptul să stai doar în șezut pe marginea patului, 
să te miști pe interval și să aștepți să treacă ziua. Singu-
ră cu pereții, fără o carte, fără un ziar, fără un ac, singu-
ră cu gândurile și visele mele. Visam ce-o să fac după 
ce mă voi elibera. Aveam credință și speranță că Bunul 
Dumnezeu va face o minune și vom scăpa. Aveam însă 
în spate o condamnare grea, remușcări pentru sufe-
rința pricinuită părinților mei și încă nu știam cât de 
mult au hărțuit-o pe mama mea rămasă acasă. Singu-
ră, dată afară din locuință, cu sechestru pe ce avea și 
fără niciun venit. Vai și amar de sufletul ei…
În 1964, la intervenția și insistențele Occidentului, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a semnat decretul de elibe-
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In 1964, at the insistence of the Western powers, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej signed the decree for the 
release of political detainees. The Romanian citizens 
were released from prison in turn. In the penultimate 
group, after five years and eight days, I also left the 
Oradea Penitentiary. I will never forget the step taken 
across the threshold of the prison. I remember it even 
now after so many years. I was going home to look for 
my mother with a heavy heart, not knowing when my 
father would be released.
I had to relearn how to live in freedom, and it was not 
easy because I quickly realized that what I had been 
dreaming of on my lonely days would not come true. 
About two weeks later, my father was released. It was 
hard for us. We had to find work, the house was tiny, 
we were poor, the Securitate was still watching us.

“How did I endure?”
I was expelled from all the schools in the country, 
and after a petition to the Ministry of Education, 
they allowed me to continue with part-time high 
school studies. Years later, I took another exam at the 
Economic High School for a diploma. I was able to join a 
number of institutions, thanks to some helpful people, 
and worked as an accountant until retirement. After 
many years and many hardships, we painfully recov-
ered. My parents were extraordinarily hard-working 
and supported me as long as they lived.
Many ask me how I endured. I sigh and look up to 
Heaven. For all my torment, and especially that of my 
parents, I had hard feelings for those who destroyed 
my youth and my family’s life. I did not enjoy my child-
hood, but I often think that maybe God saved me 
from something worse by allowing me to go through 
these hardships. I met incredible women from whom 
I learned a lot, and maybe I understand life differently.
Years later, God brought me before His Grace, Bishop 
Macarie, who advised me, taught me, and made me 
understand that I must forgive those who persecuted 
us. For this I thank him. I have forgiven them, Your Grace!
Through all our suffering, God calls us to Him. God is 
seeking our love, and we need to understand this, and 
we will be convinced that we are never alone.
There is much more to tell, and those like me do it 
even though it is not easy for us. We want the world to 
know what communism meant in Romania, how many 
Romanians have suffered for the love of their country, 
for God, so that such things may never happen again.

rare a deținuților politic. În câteva etape au fost elibe-
rați pe rȃnd romȃnii din închisori. În penultima etapă, 
după cinci ani și opt zile am ieșit și eu din Penitenciarul 
Oradea. N-am să uit niciodată pasul făcut peste pragul 
închisorii, îl văd și acum, după atâția ani. Plecam spre 
casă să o caut pe mama cu sufletul greu, neștiind când 
se eliberează și tata.
Trebuia să reȋnvăț să trăiesc în libertate și nu era ușor 
pentru că m-am lămurit repede că nu se va realiza ceea 
ce-am visat în zilele mele de singurătate Cam la două 
săptămâni după mine a fost eliberat și tata. Plângeam 
când nu mă vedeau, pentru că ne era greu. Trebuia să 
ne găsim de muncă, locuința era foarte mică, eram 
săraci, Securitatea ne urmărea în continuare.
 
„Cum am rezistat?”
Am fost exmatriculată din toate școlile din țară și, după 
o cerere făcută la Ministerul Învățământului, mi-au 
aprobat să-mi continui liceul la fără frecvență. După 
alți ani am dat diferență la Liceul Economic pentru a 
avea o calificare și după peregrinări prin diferite între-
prinderi, datorită unor oameni cumsecade, am rămas 
să fac contabilitate până la pensie. Ne-am revenit cu 
greu după mulți ani și după multe încercări. Am avut 
niște părinți extraordinar de muncitori, care mi-au fost 
sprijin cât au trăit.
Mulți mă întreabă cum am rezistat. Oftez și arăt în 
sus, spre Dumnezeu. Pentru tot chinul meu și mai ales 
al părinților mei am avut resentimente față de cei ce 
mi-au distrus tinerețea și viața familiei mele. N-am 
avut tinerețe, dar adeseori mă gândesc că poate 
Dumnezeu m-a ferit de ceva mai rău dȃndu-mi aceas-
tă încercare. Am cunoscut femei minunate de la care 
am avut multe de învățat și poate înțeleg viața altfel.
După ani de zile, Dumnezeu mi l-a scos în cale pe 
Preasfinția Sa, Părintele Episcop Macarie care a avut 
grijă să mă sfătuiască, să mă învețe, să înțeleg că 
trebuie să-i iert pe cei ce ne-au prigonit și pentru acest 
lucru îi mulțumesc. I-am iertat, Preasfinția Voastră!
Prin toate suferințele noastre Dumnezeu ne cheamă 
către El. Dumnezeu caută iubirea noastră și trebuie 
doar să înțelegem acest lucru și ne vom convinge că 
nu suntem niciodată singuri.
Ar fi multe de povestit și cei ca mine o facem, deși 
nu ne este ușor, pentru că vrem ca lumea să știe ce 
a însemnat comunismul în România, cȃt de mult au 
suferit mulți romȃni pentru dragostea de țară, de 
Dumnezeu și pentru ca istoria să nu se mai repete.
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Dr. Galina Răduleanu is one of the many women 
epitomizing Romanian Christian dignity, a confes-
sor in communist prisons. She is a physician and the 
daughter of priest Boris Răduleanu. She was arrest-
ed at the age of 24, together with her father and 
her brother and then sentenced to seven years in 
prison which were spent in Uranus, Jilava, Arad and 
Oradea. We have a lot of witnesses testifying to the 
courage, dignity and sacrifice of so many women, 
not only during the communist period. Such were 
Lady Maria, the wife of the Holy Prince Constantin 
Brâncoveanu, or Despina Miliţa (monastic name 
Platonida), the wife of the Holy Voivode Neagoe 
Basarab, and all the pious women who spent many 
years in hermitages and monasteries. We also 
have in mind the women who held the country in 
their hands, with tear-stained cheeks, while their 
husbands were at war or in prison.

Doamna Doctor Galina Răduleanu se numără 
printre numeroase femei ale demnităţii creştine 
româneşti, mărturisitoare în temniţele comuniste. 
Domnia sa este medic şi fiica preotului Boris Rădu-
leanu. A fost arestată la 24 de ani, dimpreună cu 
tatăl şi cu fratele său şi condamnată la şapte ani 
de închisoare, petrecuţi la Uranus, Jilava, Arad şi 
Oradea. Avem un nor de mărturii privitor la cura-
jul, demnitatea, sacrificiul atâtor femei, şi nu doar 
în perioada comunistă. Să ne gândim la Doamna 
Maria, soţia Sfântului Voievod Constantin Brân-
coveanu, la Despina Miliţa (Monahia Platonida), 
soţia Sfântului Voievod Neagoe Basarab, la feme-
ile cuvioase care au petrecut ani buni în pustni-
cie şi mănăstiri. Ne gândim şi la femeile care au 
ţinut ţara în palmele lor muncite şi cu obrajii lor 
brăzdaţi de lacrimi atunci când soţii lor erau pe 
front sau în închisoare.

„De ce atâta ură atât din 
exterior cât și din interior 
împotriva acestui neam?”
“Why is there so much hatred against  
this nation both from the outside  
and the inside?” 

Conferinţă ţinută de 
Doamna Doctor Galina 

Răduleanu, fostă deţinută 
politic, la  Oslo, în 10 
mai 2019, la invitaţia 

Preasfinţitului Macarie

A conference delivered 
by physician and former 
political detainee Galina  

Răduleanu in Oslo, on May 
10th, 2019, at the invitation 

of His Grace Macarie
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I urge the faithful that we permanently honor in 
the Church the sacrifice of these women. Not only 
because it is right, but also because we urgently 
need such testimonies, such landmarks. We ought 
to honor them, cherish them, and follow their exam-
ple. Because the testimonies of these ladies epito-
mizing Romanian Christian dignity were essential 
for our survival as a nation and as a Church and our 
survival will depend on the way we relate to them. 
(Bishop Macarie)

The invitation which I gladly received from His 
Grace Bishop Macarie - the Romanian Orthodox 
Bishop of Northern Europe - raised a number of 
questions, dilemmas, and assumptions. 
The first and most important question was the 
following: why did God allow us Romanians to 
scatter all over the world, while our country was 
gradually depopulated? Of course, there is a 
rational motivation, namely the search for a better 
life, but that still does not seem sufficient. I came 
to compare it with the evolution of interplan-
etary technology that is said to enable human-
ity to migrate to another planet in the event of 
a cataclysm we cause. In our own case, it is not 
unlikely that all these small Romanian commu-
nities scattered on the surface of the globe also 
have the mission of safeguarding some peren-
nial values that seem to be endangered in our 
country. Perhaps you have been entrusted with 
the mission of maintaining the continuity and 
preserving our priceless spiritual treasure. Take it 
as a working hypothesis. And yet it is supported by 
the statement of late historian Dinu C. Giurescu, 
who during a radio show asserted that in order to 
destroy a nation one has to undermine its faith, 
language, and history. He also stressed that the 
fight against these pillars of national identity is 
not accidental. There are many examples. I’ll just 
provide a few:
- An 11-year-old girl (my neighbour’s niece) was 
assigned to read over the holidays a novel by a 
foreign author because “ours are too sad and would 
upset the children” – as the teacher explained to 
the family.
- At the national exam in the 8th grade, one of the 
assignments of the Romanian Literature test was to 
analyze a novel written by an obscure author and 

Îndemn credincioşii ca noi, în Biserică, să cinstim 
jertfa acestor femei permanent. Nu doar pentru că 
aşa este drept, ci şi pentru că avem nevoie impe-
rioasă de astfel de mărturii, de astfel de repere. 
Suntem obligaţi să le cinstim, să le preţuim şi să 
le urmăm exemplul. Pentru că mărturiile acestor 
doamne ale demnităţii creştine româneşti au fost 
esenţiale pentru supravieţuirea noastră ca neam şi 
Biserică şi de modul în care ne raportăm la ele va 
depinde şi supravieţuirea noastră pe mai departe. 
(PS Macarie)
 
Invitația făcută mie de Preasfințitul Episcop Macarie 
– Episcop al Europei de Nord –, primită cu bucurie, 
mi-a ridicat o serie de probleme, de nedumeriri și 
de supoziții.
Prima și cea mai importantă întrebare a fost 
următoarea: oare de ce a îngăduit Dumnezeu 
ca noi, românii, să ne împrăștiem pe tot globul, 
ajungând treptat aproape la o depopulare a țării? 
Sigur că există o motivație rațională, și anume 
aceea a căutării unui trai mai bun, dar care totuși 
nu mi se pare suficientă. Fără să vreau am ajuns 
să fac comparația cu evoluția tehnicii interplane-
tare care se spune că va da posibilitatea omeni-
rii, în cazul unui cataclism provocat tot de noi, 
de a migra salvator pe altă planetă. Transpus 
la problema noastră, nu-i deloc exclus ca aces-
te mici Românii risipite pe suprafața globului să 
aibă și ele misiunea de salvgardare a unor valori 
perene ce par a fi în mare pericol la noi. Poate 
că tocmai dumneavoastră vi s-a încredințat rolul 
continuității și al păstrării neprețuitului nostru 
tezaur spiritual. Luați-o ca pe o teorie posibilă. Și 
totuși, în sprijinul celor spuse de mine, regretatul 
istoric Dinu C. Giurescu afirma într-o emisiune la 
radio că pentru distrugerea unui neam trebuie 
atacate credința, limba și istoria. Și tot el sublinia 
că a ajuns la concluzia că lupta împotriva aces-
tor piloni de susținere nu este deloc întâmplă-
toare. Exemplele sunt numeroase. O să vă dau  
doar câteva:
- Unei fetițe de 11 ani (nepoata vecinei mele) i s-au 
dat ca lectură de vacanță povești de autori străini 
pentru că „ale noastre sunt prea triste și i-ar indis-
pune pe copii” – a explicat profesoara familiei.
- La examenul de treaptă din clasa a VIII-a, la proba 
de limba română li s-a dat să analizeze o carte scri-
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an article from the National Geographic magazine.
- Not to mention history, where our great figures 
are granted only a few lines.
- And as for the faith, a recent slogan is telling: “We 
want hospitals, not cathedrals”.
 
„But why?”
I once asked my father, priest Boris Răduleanu, why 
is so much hatred both from the inside and from 
outside directed against this nation? “Because 
this nation has a sacred mission,” he replied. And I 
also remember the words of a saint that my father 
shared, which as time goes on becomes more and 
more topical: “The greatest victory of the devil 
over the man of the twentieth century (as well as 
in the following ones, I might add) is to make him 
believe that he does not exist.” In this respect, we 
can rest assured.
In the shadow of this delusion and this slumber of 
the faith, the greatest satanic creation emerged 
– communism. It essentially was, and is, lying – a 
lie that forced you to mutilate your soul, kill your 
personality, give up your position as a human – 
the creation of God. Communism was and is (even 
under disguise) the only tyranny that forced you 
to say that black is white, that in terror and misery 
you are free and happy. Moreover, it forced you 
to glorify your tyrants and be grateful to them for 
making it possible to live in “the best of all possi-
ble worlds.” But even under these circumstances, 
the Romanian still found an extremely intelli-
gent escape to the world of humor. I remember 
the Ramses jokes, when Bulă preferred to live 
in ancient Egypt slavery where, despite all the 
difficult conditions, he was not obliged to chant 
“Ramses, Ramses”. Of course, the greatest enemy 
of communism was religion. Whereas in the nine-
teenth century Nietzche declared the death of 
God, the communists invented a new god, new 
apostles, whom you had to worship and serve, 
indeed a new religion.
This was the existential context in which my 
father, brother, and I were imprisoned. One 
would naturally ask me, “Why?” I might answer 
with a joke from the huge repertoire of “surviv-
al folklore”, a joke I was told by the snitch I 
shared the cell with, maybe in order to gain my 
trust: “Two friends are meeting. How are you? 

să de Ioana Crăciunescu (nici nu știu dacă ați auzit 
de ea) și un articol din National Geographic.
- Să nu mai vorbim de istorie, unde marilor noastre 
figuri li se acordă doar câteva rânduri.
- Iar cât despre credință, ne-a rămas ca o pată în 
suflet lozinca strigată: „Vrem spitale, nu catedrale”.

 „Dar pentru ce?”
L-am întrebat odată pe tata, preotul Boris Rădu-
leanu: de ce atâta ură atât din exterior cât și din 
interior împotriva acestui neam? „Pentru că are 
în el o misiune sacră”, mi-a răspuns. Și tot de la 
el rețin un cuvânt al unui sfânt, care pe măsu-
ra trecerii timpului devine tot mai actual: „Cea 
mai mare victorie a diavolului asupra omului 
din secolul XX precum și din cele următoare, zic 
eu) este să-l facă să creadă că el nu există”. Din 
acest punct de vedere putem dormi liniștiți.
În umbra acestei amăgiri și acestui somn al 
credinței s-a născut cea mai mare creație 
satanică – comunismul. Esența lui era și este 
minciuna, o minciună care te silea să-ți mutilezi 
sufletul, să-ți ucizi personalitatea, renunțând la 
poziția de om – creația lui Dumnezeu. Comunis-
mul a fost și este (chiar deghizat) singura tiranie 
care te silea să spui că negrul e alb, că în condiții 
de teroare și mizerie ești liber și fericit. Ba mai 
mult, să-ți proslăvești tiranii și să le fii recunos-
cător că ți-au oferit să trăiești în „cea mai bună 
dintre lumile posibile”. Dar chiar și în aceste 
condiții, românul și-a găsit o supapă extrem de 
inteligentă, în lumea umorului. Îmi amintesc 
bancul cu Ramses, când Bulă prefera să trăias-
că în sclavagism, unde, cu toate condițiile grele, 
nu era obligat să scandeze „Ramses, Ramses”. 
Firește că cel mai mare dușman al comunis-
mului era religia. Dacă în secolul XIX Nietzsche 
declara moartea lui Dumnezeu, comuniștii au 
inventat un nou dumnezeu, noi apostoli, cărora 
trebuia să li te închini și să le slujești, deci o 
nouă religie.
Acesta a fost cadrul existențial în care am fost 
întemnițați tata, fratele și cu mine. La întreba-
rea pe care în mod firesc mi-ați pune-o: „Dar 
pentru ce?” v-aș răspunde cu un banc din imen-
sul folclor de supraviețuire, banc pe care mi 
l-a spus o turnătoare cu care am stat în celulă, 
poate tocmai pentru a-mi câștiga încrederea: 
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I haven’t seen you for a long time. Where have 
you been? In jail. How long? 3 years. What for? 
Nothing. Come on! For doing nothing you receive 
10 years.” Actually, that was true. I was in pris-
on with women who had complained that their 
pensions were not enough for a living, or with 
a town hall secretary who had said that Gagarin 
and the journey into space were a Soviet lie (and 
they received 3-year sentences). Or with others 
who had dared to say that foreign goods were 
better than Romanian ones. These were framed 
as “undermining the national economy” which 
proved to be a real danger to the macroeconom-
ic balance of the republic.
 
“You lived in constant terror”
In our case, the first to be arrested was my father. 
He was an Orthodox priest and regarded his priest-
hood as apostolate, and when the situation called 
for it, as martyrdom. So at the “democratization” 
conferences of the clergy, he refused any compro-
mise and any “fellowship” with the enemies of 
Christ. Despite the ban, he continued to catechize 
children in the church and publicly declared that 
the true light and peace did not come from the 
East, but from Jesus Christ. The Security (politi-
cal police) reacted as usual. It set up a network 
of informants around him, then forcibly moved 
him to Bărăgan, and finally, on March 13th, 1960, 
arrested him. During the search, all the written 
papers were seized, including the works he had 
written throughout his life, such as The Christian 
philosophy of history or Jesus Christ: the Way, 
Truth, and Life. But among these manuscripts 
were found some personal notebooks of mine in 
which I set out my views and expressed my indig-
nation against the newly installed communism. It 
was enough for them. On September 23rd, 1960, I 
was apprehended in the mountain district where I 
worked as a country physician. Two months later, 
my student brother was arrested in Cluj. My cous-
in also joined the same group. Many years after 
her release she took the monastic vows, becom-
ing Mother Mina (Mother Mina was a dweller 
of Diaconeşti Monastery and passed away on  
July 13th, 2019 – editor's note italics)
That was the turning point of my life, when I 
entered the “other world”, starting another life. 

„Doi prieteni se întâlnesc. «Ce faci? Nu te-am 
văzut de mult. Unde ai fost?» «În închisoare.» 
«Cât timp?» «3 ani.» «Pentru ce?» «Pentru 
nimic.» «Fii serios, pentru nimic se dau 10.»” 
Asta și era realitatea. Am stat la închisoare cu 
femei care s-au plâns că nu le ajunge pensia sau 
cu o secretară de primărie care s-a exprimat că 
Gagarin și călătoria în cosmos sunt o minciună 
sovietică (3 ani). Ori cu altele care au îndrăz-
nit să afirme că mărfurile străine sunt mai bune 
decât cele românești. Acestea au fost încadrate 
la „subminarea economiei naționale”, ceea ce 
se arăta a fi o adevărată primejdie pentru echi-
librul macroeconomic al republicii.
 
„Trăiai în permanenţă un sentiment de groază”
În cazul nostru, primul arestat a fost tata. Era 
preot ortodox și își considera preoția ca pe un 
apostolat, iar când situația o cerea, un marti-
raj. Așa încât la conferințele „de democratiza-
re” a clerului refuza orice compromis și orice 
„întovărășire” cu dușmanii lui Hristos. Cu toată 
interdicția, a continuat catehizarea copiilor în 
biserică și a declarat public că adevărata lumină 
și pacea nu vin de la răsărit, ci de la Iisus Hris-
tos. Securitatea a reacționat conform speci-
ficului ei. A creat inițial o rețea de informatori 
în jurul lui, ulterior l-a mutat forțat în Bărăgan, 
pentru ca în final, în 13 martie 1960, să-l areste-
ze. La percheziția făcută i s-au luat toate hârti-
ile scrise, acestea incluzând și lucrările pe care 
le-a elaborat în cursul întregii vieți, ca Filosofia 
creştină a istoriei sau Iisus Hristos: Cale, Adevăr 
şi Viaţă. Numai că printre aceste manuscrise au 
fost găsite și câteva caiete de notițe personale 
ale mele în care îmi expuneam părerile și revol-
ta față de comunismul instalat. Le-a fost sufici-
ent. În 23 septembrie 1960 am fost ridicată de la 
circumscripția de munte unde lucram ca medic 
de țară. Peste două luni l-au arestat și pe frate-
le meu, student la Cluj. În același lot a intrat și 
verișoara mea, care la mulți ani după eliberare a 
îmbrăcat haina monahală, devenind maica Mina 
(Maica Mina a vieţuit la Mănăstirea Diaconeşti, 
mutându-se la Domnul pe 13 iulie 2019 – n. red).
Acela a fost momentul secționării existenței 
mele, atunci când am intrat în „cealaltă lume”, 
începând o altă viață. Această ruptură de tot ce 
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This break with everything I had experienced until 
then felt like death, hence the title of the book I 
wrote after my release – Rehearsing Death. The 
prison, like everything else, had two aspects: a 
visible, monstrous, torturous, terrible one – and 
that phase began at the very moment of my arrest. 
I was apprehended, as I said, from the clinic in 
Poiana Mărului, Brașov, where I was working and 
after a thorough search at my home, I was taken 
away from that wonderful place, unique for the 
beauty of nature and its inhabitants. I was impris-
oned in the infamous and sinister Uranus Prison, 
initially in a 12-square-meter cell with a small 
barred window as our sole source of air and light, 
and later I was moved into cells without any venti-
lation, with a strong light bulb above the door that 
was always on. During the summer, the heat was 
so stifling because of the lack of air, that I had to 
lay down on the cement floor to breathe the fresh 
draught of air coming in under the door. The hard-
est part was accepting the idea that you were no 
longer a person, but an object. I, like all of us, had 
become that. A certain form of torture, similar to 
the Chinese water dripping, started right from the 
first moment of detention. Thus, for 17 hours a 
day, we had to sit on the edge of the bed, without 
leaning back, with our eyes fixed on the peephole 
in the middle of the door, from where we were 
being watched, and without walking in the small 
space between the beds. Talking in whispers was 
mandatory. Laughter and tears were forbidden. 
Everything was shrouded in sinister silence, inter-
rupted by the loud sound of the massive doors 
slammed shut, padlocks screeching, the sound 
of shackles on the feet of detainees sentenced to 
death or harsh treatment. You were living in terror. 
You did not know when you would be interrogated 
or what they aimed to obtain from you. Everything 
was organized behind the scenes by the invisible 
brain of the Security, which, as in Kafka’s novel, 
could never fail. The goal was to instill terror in 
such a way that you would be afraid to even think. 
In each cell, there was an informant who psycho-
logically matched the victim and who had an innate 
or cultivated ability to influence you and make you 
confess what you had been hiding during the inves-
tigation. In my case, the incriminating evidence 
was my personal notebook. But these alone did 

trăisem până atunci am simțit-o ca pe o moarte, 
de unde și titlul cărții pe care am scris-o după 
eliberare: Repetiţie la moarte. Închisoarea,  
asemenea existenței fiecăruia, a avut două 
aspecte: unul vizibil, monstruos, chinuitor, 
groaznic, moment care a început în chiar clipa 
arestării mele. Am fost ridicată, după cum am 
spus, de la dispensarul comunei Poiana Măru-
lui Brașov unde activam și, după o percheziție 
minuțioasă făcută la domiciliu, am părăsit acel 
loc minunat, unic prin frumusețea naturii și a 
locuitorilor. Am fost încarcerată în celebra și 
sinistra închisoare Uranus, inițial într-o celu-
lă de 12 mp, prevăzută cu un gemuleț zăbrelit 
prin care ne veneau lumina și aerul, iar ulte-
rior în celule fără aerisire, cu un bec puternic 
situat deasupra ușii, care ardea zi și noapte. 
Vara atmosfera era atât de sufocantă din cauza 
lipsei de aer, încât mă culcam pe ciment ca să 
aspir firul proaspăt care venea pe sub ușă. Cel 
mai greu a fost să accept ideea că nu mai ești 
o persoană, ci un obiect. Eu, ca noi toate, asta 
devenisem. O anumită formă de tortură, de tip 
picătură chinezească, a început chiar din prima 
clipă de detenție. Astfel, timp de 17 ore pe zi 
trebuia să stăm pe marginea patului, fără să ne 
sprijinim, cu ochii țintă la gemulețul din mijlo-
cul ușii de unde eram supravegheate, sau să ne 
mișcăm prin spațiul redus dintre paturi. Vorbi-
tul se făcea obligatoriu în șoaptă. Erau interzise 
râsul și lacrimile. Totul era învăluit într-o liniște 
sinistră, întreruptă de zgomotul puternic al 
trântitului ușilor masive, al deschiderii lacăte-
lor, al lanțurilor de la picioarele deținuților cu 
pedepse mari sau condamnați la moarte. Trăiai 
în permanență un sentiment de groază. Nu știai 
când vei fi luat la anchetă și nici ce se urmărește 
să se obțină de la tine. Totul era condus din 
umbră de creierul invizibil al Securității, care, ca 
în romanul lui Kafka, nu putea da greș. Scopul 
era instituirea unei terori în așa măsură încât 
să-ți fie frică să și gândești. În fiecare celulă 
exista câte o informatoare potrivită psihologic 
cu victima și care avea abilitatea înnăscută sau 
cultivată de a te influența și de a smulge mărtu-
risiri pe care le-ai ascuns la anchetă. În cazul 
meu acuzarea o constituiau înseși caietele mele 
de notițe personale. Numai că doar acestea nu 
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not suffice for my conviction. The “genius” of the 
Securitate (Security – the political police) axiomati-
cally inferred that a father – priest with “undem-
ocratic” sermons and attitudes, and a daughter 
with personal anti-communist notes, necessarily 
had been having “hostile” discussions, which fit 
perfectly the law paragraph, also drafted by the 
smae political police, and translated for the ears 
of the popular masses into “crime of conspiracy”.

 “The good part that will never be taken away 
from me”
The trial, a masquerade like so many others in 
history, took place without real defenders, with-
out defense witnesses, but instead with false 
witnesses, with sentences known beforehand 
and dictated by the Securitate. The greatest 
pain, however, was meeting in the courtroom 
my father and brother, both skeletal as a result 
of the torture they had gone through during the 
investigation. The verdict, given in advance, was: 
15 years to my father, charged with conspiracy 
(actually, anti-regime talks with his daughter and 
my cousin) plus hostile activity against the work-
ing class (this included articles written in Bessara-
bia before 1944 against the atheist Bolshevism). 
My brother was sentenced to only 3 years for the 
intention to cross the border illegally (without any 
evidence), while I received 7 years for the discus-
sions with my father and my cousin who was 
sentenced to 10 years’ imprisonment as well for 
these conversations. All convictions were supple-
mented by “the confiscation of property.” That’s 
how my lodgings became the guest room of the 
popular council, my clothes were sold to the 
village store, and my book collection was taken to 
Brașov. One of the books could not be made avail-
able to the public. It was my Bible, and the solu-
tion they found was reminiscent of the Inquisition 
times: they burned it in the backyard. 
This is how the ordeal of the 4 years of deten-
tion began. I was imprisoned at Jilava, Arad and 
Oradea, from where I was released on June 23rd, 
1964. But as early as my time in Uranus Prison in 
Bucharest, I was revealed that unseen, mystical 
aspect of it, the one that filled our heaven with 
saints, whose prayers help us to resist and exist. 
For me, it was the “good part” that will not be 

puteau fi încadrate într-un articol de condam-
nare. „Geniul” Securității a dedus axiomatic că 
între un tată preot cu predici și atitudini „nede-
mocrate” și o fiică cu scrieri personale antico-
muniste sigur au existat discuții „dușmănoase”, 
ceea ce se încadra perfect în articolul, elaborat 
tot de Securitate, tradus pentru urechile mase-
lor populare, în „delict de uneltire”.

„Partea cea bună care nu mi se va mai lua”
Procesul, o mascaradă ca atâtea altele din 
istorie, s-a desfășurat fără apărători reali, 
fără martori ai apărării, în schimb cu martori 
mincinoși, cu sentințe cunoscute dinainte, 
dictate de Securitate. Vârful durerii a fost însă 
întâlnirea în sala de judecată cu tata și frate-
le, transformați amândoi în schelete în urma 
torturilor prin care trecuseră în timpul anchete-
lor. Verdictul fixat anterior a fost: tata – 15 ani 
pentru delict de uneltire (aceasta însemnând 
discuții antiregim cu fiica și verișoara mea) plus 
activitate împotriva clasei muncitoare (aceasta 
cuprinzând articole scrise în Basarabia înainte 
de 1944 împotriva bolșevismului ateu). Fratele 
a primit 3 ani doar pentru intenția de a trece 
ilegal frontiera (fără să existe nicio dovadă), eu 
7 ani pentru discuții cu tata și verișoara mea, iar 
verișoara mea – 10 ani tot pentru discutii. Toate 
condamnările erau completate cu „confiscarea 
averii”. Așa au ajuns lucrurile mele să devină 
camera de oaspeți a sfatului popular, hainele să 
fie vândute la cooperativa sătească, iar bibliote-
ca să fie dusă la Brașov. Dintre cărțile verificate 
una nu putea să fie prezentată în spațiul public. 
Soluția a fost găsită, ca pe vremea Inchiziției: 
Biblia mea, despre ea este vorba, a fost arsă în 
curtea casei.
Așa a început calvarul celor 4 ani de detenție. 
Am trecut prin Jilava, Arad, Oradea, de unde 
în 23 iunie 1964 m-am eliberat. Dar chiar în 
închisoarea Uranus din București a început să 
mi se descopere cel de-al doilea aspect al închi-
sorii, acea parte nevăzută, mistică, cea care a 
umplut cerul nostru de sfinți, ale căror rugă-
ciuni ne ajută să rezistăm și să existăm. Pentru 
mine a fost „partea cea bună” care nu mi se va 
mai lua. Și asta fiindcă în ciuda sau poate dato-
rită condițiilor diabolice de chin, tortură, înfo-
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taken away from me. And that’s because despite 
or maybe due to the diabolical conditions of 
torment, torture, starvation, extermination, that 
“gold vein” hidden in each of us came to light. But 
in order to reach this “treasure”, just like in any 
mining operation, the blows of fate are needed to 
break the hardened shell surrounding our souls. 
Prison gave me this opportunity, for which I am 
grateful to God. Later I understood Nicole Valéry-
Grossu while reading her book Bless You, Prison or 
Virgil Maxim’s Hymn to the Cross We Bear.
To me, detention, this forced asceticism, was like 
a filter removing the many impurities accumu-
lated during my life. As I became free from this 
burden, I felt like a nacelle detaching itself from 
the ground. It was there and then that I under-
stood the words “commending ourselves and 
each other to Christ”, because the atmosphere 
created by many of the detainees offered me the 
steps of a spiritual ascent. And this is because 
those women sentenced to many years of deten-
tion, imprisoned for a Christian and national 
creed, despite the surveillance of informants, 
created a state of spirituality. From them I 
learned in secret, by writing on the bars of soap, 
the Akathist Hymn to our Savior, the Akathist 
Hymn of the Annunciation, the Paraklesis Hymn 
to the Mother of God, psalms, and fragments 
from the Sermon on the Mount. With these 
women, who found me trustworthy, we fasted 
or engaged in “chain prayer” organizing our time 
according to the schedule of the guards (when 
the shifts changed, when the food was served, 
etc.). For lack of priests, one of us would utter 
the words of the Holy Liturgy, and the other 
would provide the responses. Once I received a 
crumb of the Holy Eucharist hidden in a hem.

 “Lord, turn our suffering into a golden bridge”
 In the Arad and Oradea prisons where I would 
spend 10-12 hours a day working, plaiting wicker 
and nylon items, I managed (and I was not the only 
one) to pray while working. Then the bars disap-
peared and you had a sense of true freedom. Some-
times I recited, also like a prayer, poems by Radu 
Gyr. I especially liked these particular verses: “Oh 
Lord, turn our suffering/ into a golden bridge,/ and 
turn our tears/ into a comforter for a warm bed”. 

metare, exterminare, a ieșit la iveală acel filon 
„aurifer” existent în fiecare dintre noi. Numai 
că pentru a se ajunge la această „comoară”, 
exact ca în orice exploatare minieră e nevoie de 
loviturile soartei pentru a sparge stânca în care 
ne-am împietrit sufletul. Închisoarea mi-a oferit 
acest prilej, lucru pentru care îi sunt recunos-
cătoare lui Dumnezeu. Mai târziu am înțeles-o 
pe Nicole Valéry-Grossu citindu-i cartea Bine-
cuvântată fii închisoare... sau pe Virgil Maxim în 
Imn pentru crucea purtată.
Pentru mine, detenția, această asceză forțată, 
a fost ca un filtru prin care m-am debarasat de 
atâtea impurități adunate de-a lungul vieții. Pe 
măsura eliberării de acest balast mă simțeam ca 
o nacelă ce se desprinde de pământ. Tot acolo, 
în acea perioadă, am înțeles cuvintele „pre noi 
înșine și unul pe altul”, pentru că atmosfera 
creată de o bună parte din deținute reprezen-
ta pentru mine adevărate trepte de urcuș. Și 
asta pentru că cele cu mulți ani de detenție, 
închise pentru un crez creștin și național, chiar 
în condiții de supraveghere prin informatoare, 
emanau o stare de spiritualitate. De la ele, pe 
ascuns și scriind pe săpun, am învățat Acatistul 
Mântuitorului, al Bunei Vestiri, Paraclisul Maicii 
Domnului, psalmi și pasaje din Predica de pe 
munte. Alături de ele, care mi-au acordat aceas-
tă încredere, țineam posturi sau participam la 
„rugăciunea în lanț”, împărțindu-ne timpul în 
funcție de programul paznicilor (schimbarea 
turei, aducerea mesei etc). Neavând preoții, una 
rostea cuvintele Sfintei Liturghii, iar cealaltă 
răspundea. O singură dată am fost împărtășită 
cu o firimitură ascunsă într-un tiv.

„Doamne, fă din suferinţă pod de aur”
În închisorile Arad și Oradea, unde munceam 
în atelier 10-12 ore la împletituri de răchită și 
nailon, reușisem (și nu eram singura) să mă rog 
în timp ce lucram. Atunci gratiile dispăreau și 
aveai un sentiment de adevărată libertate. Alte-
ori îmi recitam, tot ca pe o rugăciune, poezii de 
Radu Gyr. Îmi plăceau mai ales versurile: Doam-
ne, fă din suferinţă/ pod de aur, pod înalt/ şi din 
lacrimă fă velinţă/ ca-ntr-un pat adânc şi cald. 
Deținutele care au constituit pentru mine un 
exemplu îmbinau credința cu fapta. La ele am 
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The detainees whom I looked up to, my role models, 
truly acted on their faith. They demonstrated that 
even under extreme circumstances one can remain 
human, keep their dignity, and especially overcome 
the self-preservation instinct. In prison, giving up 
one’s portion of food for the sake of a sick colleague, 
or aiding a helpless woman, truly represented “the 
poor widow’s money.” And everything had to be 
done secretly. And God also secretly rewarded us, 
because in addition to serenity and even happiness 
(hard to imagine and even harder to explain), despite 
living in those subhuman conditions of cold, malnu-
trition, sadness, insufficient rest, despite all that our 
body endured in a miraculous manner. Nobody even 
had a cold. Personally, I also experienced a miracle. 
After my release, I was told by a radiologist that I had 
had pulmonary tuberculosis but that it had healed 

văzut că și în condiții-limită omul poate rămâ-
ne om, își poate păstra demnitatea și mai ales 
poate depăși instinctul de conservare. Căci acolo 
orice renunțare la porția de mâncare pentru un 
coleg bolnav sau un ajutor dat uneia neputin-
cioase reprezenta cu adevărat „banul văduvei”. 
Și totul trebuia făcut pe ascuns. Iar Dumnezeu 
tot pe ascuns ne răsplătea, căci, în afara trăirii 
de seninătate și chiar de fericire (greu de imagi-
nat și mai greu de explicat) în tot timpul închiso-
rii în condiții subumane de frig, subalimentație, 
tristețe, neodihnă, organismul nostru rezista în 
mod miraculos. Nimeni nu făcea nici măcar o 
răceală. Personal și eu am trăit o minune. După 
eliberare, la un control radiologic mi s-a spus 
că am avut o tuberculoză pulmonară, dar care 
s-a vindecat spontan, fără ca eu să știu absolut 
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spontaneously, without me knowing anything at all, 
with the help of the Heavenly Doctor. The greatest 
miracle was, however, the revelation of the image of 
God in us and the obligation to keep it clean even in 
the darkest conditions.
To return to our times, after 1990 I was painfully 
surprised by the indifference and especially the 
hostility towards those who had known the hell 
of communist prisons. I met it personally, and 
understood it much later, from my colleagues in 
the hospital where I worked. Throughout the coun-
try, an attempt was made to spread the idea that, 
in the poet’s words, “it was not such a big deal” 
and that it only takes a little patience, so that we 
may fall into oblivion. Recently, so rather belat-
edly, I understood the psychological mechanism of 
this aversion. We were proof that things could be 

nimic, cu ajutorul Doctorului de Sus. Cea mai 
mare minune a constituit-o descoperirea chipu-
lui lui Dumnezeu din noi și obligația de a-l păstra 
neîntinat chiar în cele mai negre condiții.
Întorcându-mă însă la timpurile noastre, după 
1990 m-au surprins dureros indiferența și mai 
ales ostilitatea față de cei care au traversat 
iadul închisorilor comuniste. Le-am resimțit-o 
și eu personal, fără să înțeleg decât mult mai 
târziu, de la colegii mei din spitalul unde lucram. 
Pe plan național se încerca acreditarea ideii 
că, vorba poetului, „n-a fost un lucru mare” și 
se așteaptă cu răbdare ștergerea noastră din 
cartea celor vii. Recent, deci foarte târziu, am 
înțeles mecanismul psihologic al acestei aversi-
uni. Noi constituiam dovada că se putea şi altfel. 
O evidență deranjantă și neliniștitoare, căci, 
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poate unora vederea noastră le tulbura somnul 
(ceea ce ar fi fost un semn bun pentru ei).

 „Mărul frumos la vedere”
Referindu-mă la dumneavoastră, cred că sunteți 
într-un pericol mult mai mare decât am fost noi, 
cei de după gratii. Acolo situația era clară, iar 
dușmanul era vizibil și concret: știai ce urmărește, 
ce puteai aștepta de la el și ce-ți pretinde. Însă 
în reduta interioară a sufletului tău era imposibil 
să intre fără acceptul tău. Acum lucrurile nu sunt 
deloc limpezi. Ispitirea aceea din Eden cu „mărul 
cel frumos la vedere” funcționează din plin. Ceea 
ce diavolul nu a reușit cu forța fizică reușește 
prin ademenire, prin modalitatea de „adormire” 
a conștiinței. Totul este atrăgător, pare inofen-
siv, dar încetul cu încetul pune stăpânire pe 
sufletul nostru, golindu-ne de viața interioară. 
Un aliat important al său este domnia „micului 
ecran”. Suntem stăpâniți de noua trinitate: sex, 
putere, bani. Nu mai suportăm liniștea nici în 
natură, fiincă asta ne-ar obliga să ne întrebăm:  
„Unde am ajuns?”.
Înainte să plec din țară, o prietenă psiholog, 
știind că vin la Oslo, m-a întrebat ironic: „Și 
ce ai de gând să le zici? Că închisoarea a fost 
grea?”. „Poate că mai am și altceva”, i-am 
răspuns. Nu știu dacă am reușit, dar vreau să 
vă spun ceea ce consider că este valabil pentru 
fiecare dintre noi. Adică, la fel ca în închisoa-
re, chiar și în aceste condiții se poate şi altfel. 
Modelul îl avem. Știu că e foarte greu, dar dacă 
vrem să fim „vii” e obligatoriu. Însă numai cu 
ajutorul celui ce a zis: „Îndrăzniți, Eu am biruit 
lumea!”. Hristos a Înviat!

different. A piece of disturbing evidence that might 
trouble the sleep of certain persons (which would 
actually have been a good sign for them).

“The beautiful apple”
As far as you are concerned, I think you are in 
much greater danger than we were behind bars. 
There the situation was clear, and the enemy was 
visible and concrete: you knew what they were 
after, what you could expect from them, and 
what they demanded of you. But they could not 
reach your soul without your consent. Now things 
are not that clear at all. Eden’s “beautiful apple” 
temptation is at work. What the devil could not 
accomplish by physical force, he accomplishes 
by seduction, by numbing the conscience. Every-
thing is attractive, it seems harmless, but little by 
little it takes control of our soul, emptying us of 
our inner life. An important ally of his is any type 
of “screen”. We are under the control of the new 
trinity: sex, power, money. We can not stand tran-
quility, not even in the nature, for that would force 
us to ask ourselves, “What have we become?”
Before I left the country, a psychologist friend 
of mine, knowing that I was going to Oslo, asked 
me ironically: “And what are you going to tell 
them? That the prison was tough?” “Maybe I 
will add something else”, I replied. I don’t know 
if I succeeded, but I want to tell you what I think 
is true for each of us. That is, just like in prison, 
even under the current circumstances, things 
can be different. We have the model. I know 
it’s very hard, but if we want to be “alive” it’s 
mandatory. But only with the help of the one 
who said: “Take heart, I have overcome the 
world!”. Christ is Risen!
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On the evening of May 10th, 2019, Romanian resi-
dents of the Norwegian capital, Oslo, attended the 
Sacrament of the Holy Unction celebrated in the 
parish church by His Grace Bishop Macarie, the 
Romanian Orthodox Bishop of Northern Europe, 
for the upcoming Sunday of the Myrrh-Bearing 
Women. Two former political detainees during 
the Romanian atheist communist regime, Galina 
Răduleanu and Niculina Moica, participated in 
the divine service. At the end of it the two guests 
received from the Most Reverend Bishop Macarie 
the highest distinction of the Diocese, the Northern 
Cross for laypeople.
On the Sunday of the Myrrh-Bearing Women, May 
12th, 2019, after the Holy Liturgy officiated by the 
parish priest Alexandru Ardelean, in the parish 
church in Oslo, paying due homage to Christian 
women everywhere, the distinguished guests gave 

Românii din capitala Norvegiei, Oslo, au parti-
cipat în seara de 10 mai 2019 la Taina Sfântului 
Maslu săvârșită  de Preasfințitul  Părinte Maca-
rie, Episcopul Ortodox Român al Europei de 
Nord, în biserica parohială, cu prilejul apropierii 
Duminicii Mironosițelor. La slujbă au fost prezen-
te două foste deținute politic în timpul regimului 
comunist ateu din România, Galina Răduleanu și 
Niculina Moica. La finalul slujbei, cele două invi-
tate au primit din partea Preasfințitului Părin-
te Macarie cea mai înaltă distincție a eparhiei, 
Crucea Nordului. 
În Duminica Mironosițelor, pe 12 mai 2019, după 
Sfânta Liturghie oficiată de către preotul paroh 
Alexandru Ardelean în biserica parohială din 
Oslo, aducând cuvenitul omagiu femeii creștine 
de pretutindeni, distinsele credincioase au dat o 
mărturie vie înaintea enoriașilor prezenți la slujbă, 

Crucea Nordului pentru  
două foste deținute politic 
în timpul regimului comunist 
ateu din România 
The Northern Cross was awarded to two 
former political detainees during the atheist 
communist regime in Romania
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a living testimony before the parishioners n attend-
ance, speaking about the horrors of the atheist 
communist regime and about the courage and risks 
of confession.
On this occasion, His Grace Bishop Macarie deliv-
ered a speech in which he commended the sacri-
fice of the two former political prisoners during the 
communist regime:  
“We thank the Most Merciful God for deeming us 
worthy to have in our midst two ladies belonging 
to the anti-communist Romanian movement: Mrs. 
Galina Răduleanu, physician, daughter of Father 
Boris Răduleanu, who was arrested at the age of 24 
together with her family and sentenced to seven 
years in prison, which she spent in the prisons of 
Uranus, Jilava, Arad and Oradea. And Mrs. Niculina 
Moica, arrested at the age of only 15, who spent five 
years in the prisons of Târgu Mureș, Jilava, Botoșani, 
Arad and Oradea, while her father was also a detain-
ee. Two young women who in the dark age of the 
communist regime had the courage to write and 
to speak their minds, to bravely face the horrors of 
investigations, trials, penitentiaries, and keep their 
moral conduct even after they were released.
As another great confessor who was a victim of the 
communist prisons, Aspazia Oțel-Petrescu, said, these 
women were crucified with one arm raised to the sky, 
for the love of God, and with the other pointing to the 
Romanian people, for the love of the country. Words 
are unable to render the sufferings and plight that 
these confessors went through, but also the spiritual 
loftiness and the moral strength they evinced. We 
value as a great gift the fact that we have the chance 
to have them among us, to listen to their testimonies.
These days, beginning on Friday with the Mystery 
of Holy Unction and going on with a series of 
events that culminate in the Holy Liturgy Sunday 
of the Myrrh-Bearing Women, we honor through 
Mrs. Galina and Mrs. Niculina all Christian women 
in our nation who carried the cross of confession, 
thus becoming heralds of the resurrection like the 
myrrh-bearers. Throughout our history we have a 
cloud of witnesses testifying to the courage, dignity, 
sacrifice of so many women, not only during the 
communist period. Let us think of Lady Maria, the 
wife of the Holy Prince Constantin Brâncoveanu, of 
Despina Milița, the wife of the Holy Voivode Neag-
oe Basarab, of the pious women who led ascetic 

vorbindu-le despre ororile regimului comunist ateu 
și despre curajul și primejdia mărturisirii.
Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Episcop Maca-
rie a rostit un cuvânt în care a elogiat jertfa celor două 
foste deținute politic din timpul comunismului:
„Mulțumim Preamilostivului Dumnezeu că ne-a 
învrednicit să avem în mijlocul nostru două doam-
ne ale demnității mărturisitoare românești antico-
muniste: doamna Galina Răduleanu, medic, fiica 
preotului Boris Răduleanu, arestată la 24 de ani, 
dimpreună cu tatăl și cu fratele său, condamna-
tă la șapte ani de închisoare, petrecuți la Uranus, 
Jilava,  Arad și Oradea, și doamna Niculina Moica, 
arestată la numai 15 ani, care a petrecut cinci ani 
în închisorile de la Târgu Mureș, Jilava, Botoșani, 
Arad și Oradea, la rândul ei avându-și tatăl ares-
tat. Iată, așadar, două tinere care în întunecatul 
regim comunist au avut curajul de a scrie și spune 
ce gândesc, de a înfrunta cu vitejie ororile anchete-
lor, proceselor, penitenciarelor, păstrându-și ținuta 
morală și după ce au fost eliberate.
Cum spunea o altă mare mărturisitoare a închisori-
lor comuniste, Aspazia Oțel-Petrescu, aceste femei 
au fost răstignite cu un braț ridicat spre cer, pentru 
dragostea de Dumnezeu, iar cu celălalt spre neamul 
românesc, pentru dragostea de țară. Cuvintele sunt 
neputincioase să zugrăvească suferințele, dramele, 
dar și înălțările sufletești și călirea morală prin care 
au trecut mărturisitoarele noastre, și prețuim ca un 
mare dar faptul că avem șansa de a le avea printre 
noi, de a le asculta mărturiile.
Cinstim în aceste zile, într-o manifestare care 
a început încă de vineri, prin săvârșirea Tainei 
Sfântului Maslu, continuând prin evenimente-
le dedicate și culminând cu Sfânta Liturghie din 
ziua Sfintelor Mironosițe, prin doamnele Galina și 
Niculina, toate femeile creștine din neamul nostru 
care au dus crucea mărturisirii, devenind, astfel, ca 
mironosițele, și vestitoare ale învierii. Avem un nor 
de mărturii, de-a lungul istoriei, privitor la curajul, 
demnitatea, sacrificiul atâtor femei, și mă refer nu 
doar la perioada comunistă. Să ne gândim la doam-
na Maria, soția Sfântului Voievod Constantin Brân-
coveanu, la Despina Milița, soția Sfântului Voievod 
Neagoe Basarab, la femeile cuvioase care în pust-
nicie și mănăstiri au petrecut și, iată, la martirajul și 
mărturisirea din vremea bolșevismului anticreștin 
și ateu. Ne gândim și evocăm astăzi și femeile care 
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lives in monasteries. And we think of course of the 
martyrdom and confession of those who lived in 
the anti-Christian and atheist time of Bolshevism. 
We remember and evoke today those women who 
held the country in their wounded hands, with tear-
stained cheeks while their husbands were fighting in 
the war or imprisoned, those women who confessed 
in a different way – unknown, but no less important.
I urge the faithful to honor in the Church these Chris-
tian women of the nation more often, not only on 
this wonderful feast of the myrrh-bearers, that we 
may remember, pray and extol the sacrifice of these 
women permanently. Not only because it is right, 
but also because we urgently need such testimonies, 
such landmarks, because we ought to honor them, 
to understand them, to cherish them and to follow 
them, as best we can. Because the testimony of these 
epitomes of Romanian Christian dignity was essential 
for our survival as a nation and for the Church and the 
way we relate to it will also determine our survival. 
What a cross a young woman, a 15-year-old girl can 
bear! Therefore, thanking them and honoring all the 
confessors and martyrs throughout history, begin-
ning with the holy myrrh-bearers, let us pray to God 
to make us worthy of such an inheritance.”

au ținut țara în palmele lor muncite și în obrajii lor 
brăzdați de lacrimi atunci când soții lor erau pe 
front sau închiși, femeile care au avut o altfel de 
mărturisire, discretă, dar nu mai puțin importantă.
Îndemn credincioșii ca noi, în Biserică, să cinstim 
mai consecvent, și nu doar în această minuna-
tă zi a sfintelor mironosițe, femeile creștine ale 
neamului, ci să ne aducem aminte, să ne rugăm 
și să vorbim despre jertfa acestor femei perma-
nent. Nu doar pentru că așa este drept, ci și 
pentru că avem nevoie imperioasă de astfel de 
mărturii, de astfel de repere, pentru că suntem 
obligați să le cinstim, să le înțelegem, să le 
prețuim și să le urmăm, după puteri. Pentru că 
mărturia acestor doamne ale demnității creștine 
românești a fost esențială pentru supraviețuirea 
noastră ca neam și Biserică și de modul în care 
ne raportăm la ea va depinde și supraviețuirea 
noastră pe mai departe. Iată ce cruce poate duce 
o tânără! Iată ce cruce poate duce o adolescentă 
de doar 15 ani! Așadar, mulțumindu-le și cinstind 
toate mărturisitoarele și mucenițele de-a lungul 
vremii, începând cu sfintele mironosițe, să ne 
rugăm Bunului Dumnezeu să ne facă vrednici de 
o astfel de moștenire”.
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At the initiative and with the contribution of His 
Grace Bishop Macarie Drăgoi, a series of events 
were organized in the Romanian Orthodox Diocese 
of Northern Europe, commemorating the three 
decades since the demise of communism in Roma-
nia. Notable guests were Marcel Petrișor (b. 1930, 
well-known professor, writer and political prisoner 
between 1952 and 1964) and Marius Vasileanu (b. 
1964, specialist in history and religious anthropol-
ogy, researcher of the cultural-religious movement 
“The Burning Bush”).
Thus, on Friday, December 20th, 2019, at the Diocesan 
Center in Stockholm, the two guests delivered the 
conference on “The Future of Romanian Emigration” 
and “The Cultural-Spiritual Movement the Burning 
Bush and its relevance for the 21st century.”
The events continued on Sunday, December 22, 2019, 
in the Romanian parish church in the Swedish town of 
Gothenburg, where Bishop Macarie alongside a synaxis of 
priests and deacons celebrated the Holy Liturgy and the 

La inițiativa și cu participarea Preasfințitului 
Părinte Episcop Macarie Drăgoi, în Episcopia 
Ortodoxă Română a Europei de Nord au avut 
loc o serie de evenimente menite să comemo-
reze cele trei decenii de la căderea comunismu-
lui în România. Invitați de seamă au fost Marcel 
Petrișor (n. 1930, cunoscut profesor, scriitor și 
deținut politic între anii 1952 și 1964) și Marius 
Vasileanu (n. 1964, specialist în istorie și antro-
pologie religioasă, cercetător al mișcării cultu-
ral-religioase „Rugul Aprins”).
Astfel, vineri, 20 decembrie 2019, la Centrul Episco-
pal din Stockholm, cei doi oaspeți au prezentat 
publicului conferința cu temele „Viitorul emigrației 
românești” și „Mișcarea cultural-duhovnicească 
Rugul Aprins și actualitatea sa în veacul XXI”.
Evenimentele au continuat duminică, 22 decembrie 
2019, în biserica parohiei românești din orașul suedez 
Göteborg, unde Părintele Episcop Macarie a săvârșit 
Sfânta Liturghie Arhierească și Parastasul pentru eroii 

30 de ani de la căderea 
regimului comunist, marcați 
în Episcopia Ortodoxă 
Română a Europei de Nord 
The Romanian Orthodox Diocese of 
Northern Europe marks 30 years since the 
demise of the communist regime 
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panikhida – memorial service for the heroes of December 
1989. Addressing the topic “We will die and will be 
free – Romanians, three decades into freedom”, the 
former political prisoner Marcel Petrișor and the writer 
Marius Vasileanu spoke to those in attendance about 
the terrors of the communist regime and the fight for 
freedom waged by the Romanian people in December 
1989. His Grace Macarie then awarded them the 
highest distinction of the Romanian Orthodox Diocese 
of Northern Europe – The Northern Cross for the laity.

din Decembrie 1989, înconjurat de un sobor de preoți 
și diaconi. Abordând tema „Vom muri și vom fi liberi 
– românii la trei decenii de libertate”, fostul deținut 
politic Marcel Petrișor și scriitorul Marius Vasileanu  
au vorbit celor prezenți despre terorile regimului 
comunist și lupta pentru libertate purtată de popo-
rul român în decembrie 1989. Ce doi au fost distinși 
la final de Preasfințitul Macarie cu cea mai înaltă 
distincție a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de 
Nord – Crucea Nordului pentru mireni. 





Chipul  
satului  

românesc
The Face of the  

Romanian Village
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In the context of the “Year dedicated to the Roma-
nian Village in the Romanian Patriarchate”, the 
Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe 
organized a number of cultural and artistic events 
in the cities of Stockholm and Jönköping, Sweden, 
on October 3-5, 2019.
Thus, the exhibition “The image of the Romanian 
village”, a project of the Basilica News Agency, was 
opened on October 3rd, 2019, to the public in Stock-
holm. The event took place at the headquarters of 
the Romanian Cultural Institute in the Swedish capital, 
with the generous support of the Romanian Orthodox 
Diocese of Northern Europe. Among the participants 
were representatives of the Romanian Embassy to 
Sweden, as well as numerous Swedes and Romanians.
The first address in the opening session of the event 
was delivered by the Director of Romanian Cultural 
Institute in Stockholm, Mr. Bogdan Popescu, who 

În contextul „Anului Omagial al satului românesc 
în Patriarhia Română”, Episcopia Ortodoxă Română 
a Europei de Nord a organizat în orașele suedeze 
Stockholm și Jönköping, în zilele de 3-5 octombrie 
2019, o serie de manifestări științifice, culturale  
și artistice.
Astfel, expoziția „Chipul satului românesc”, proiect 
al Agenției de știri Basilica, a fost prezentată  în 
data de 3 octombrie 2019 publicului din Stockholm. 
Manifestarea a avut loc la sediul Institutului Cultu-
ral Român din capitala Suediei, cu sprijinul gene-
ros al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de 
Nord. Printre participanți s-au aflat reprezentanți 
ai Ambasadei României în Suedia, dar și numeroși 
suedezi și români.
Prima intervenție din sesiunea de deschide-
re a evenimentului a aparținut Directorului ICR 
Stockholm, Bogdan Popescu, care a evidențiat 

Manifestări spirituale și culturale 
dedicate satului românesc la 
Stockholm și Jönköping (Suedia), 
3-5 octombrie 2019 
Spiritual and cultural events dedicated to the  
Romanian village in Stockholm and Jönköping  
(Sweden), October 3-5, 2019 
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highlighted the importance of the works of the 14 
photographers, ambassadors of the Romanian village.
This was followed by the address of His Grace Bish-
op Macarie, who noted that the exhibition displays 
images of dignity that give us the confidence that 
the village can be revived. On this occasion, His 
Grace presented the following message:
“The photographic testimonies included in this 
exhibition render the dynamic reality, as well as 
the incomparable charm of the Romanian village. 
The village is changing, at an ever-increasing pace, 
which raises the first question we have to ask 
ourselves today: how much is preserved and how 
much is lost from the Romanian rural civilization? 
Fully aware that we cannot confine ourselves to 
an idealized and static image of the village and of 
the Romanian peasant, we also consider that there 
are certain fundamental elements of this civiliza-
tion that deserve to be preserved, that are worth 
fighting for, because they are emblematic of our 
nation. You will see in these photos images of 
dignity that reassure us that the village can revive; 
heart-wrenching images of nostalgia stirred by 
the memories of our grandparents and ancestors; 
images of hope and purity through today’s children 
of the village. It is an exhibition that cannot leave 
us indifferent because many of us have our roots 
there, from there we left, and we carry within us 
this calling and memory of the parental or ances-
tral home in which we first learned to be humans. 
To us, the Romanians in the diaspora, it is an invi-
tation to keep alive this memory and to cultivate 

importanța lucrărilor celor 14 fotografi ambasa-
dori ai satului românesc.
A urmat cuvântul Preasfințitului Părinte Macarie, 
care a subliniat că expoziția redă chipuri ale demni-
tății care oferă încredere că satul poate reînvia.  
Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Episcop Maca-
rie a adresat următorul mesaj:
„Mărturiile fotografice care alcătuiesc aceas-
tă expoziție surprind realitatea dinamică, dar și 
farmecul inegalabil al satului românesc. Satul se 
transformă, din ce în ce mai accelerat, ceea ce 
înseamnă că prima întrebare pe care trebuie să 
ne-o punem astăzi este: cât se păstrează și cât 
se pierde din civilizația țărănească românească? 
Deplin conștienți că nu ne putem cantona într-o 
imagine idealizată și statică despre sat și despre 
țăranul român, considerăm, totodată, că există 
anumite date fundamentale ale acestei civilizații 
care merită să fie prezervate, merită să ne luptăm 
pentru ele, pentru că ele reprezintă titlul nobiliar 
al neamului nostru. Veți vedea în aceste fotografii 
chipuri ale demnității care ne dau încredere că satul 
poate reînvia, chipuri ale nostalgiei care ne sfâșie 
inima, amintind de bunii și străbunii noștri, chipuri 
ale nădejdii și curăției prin copiii de astăzi ai satului.  
Este o expoziție care nu ne poate lăsa indiferenți 
pentru că mulți dintre noi acolo ne avem rădăcini-
le, de acolo am plecat și purtăm înlăuntrul nostru 
această chemare și memorie a casei părintești sau 
strămoșești în care am învățat întâia oară să fim 
oameni. Pentru noi, românii din diaspora, este o 
invitație de a păstra vie această memorie și de a o 
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it through direct action, through involvement, to 
help everyone become aware that in these villages 
we have developed over time a way of life closer to 
nature, closer to man and to God”.
The concept and works included in the project were 
presented by Aurelian-Nicolae Iftimiu, director of 
the Basilica News Agency. The artistic composi-
tions on display reflect “the life cycle starting with 
the family as a vital cell of society, then continu-
ing with childhood, youth, adulthood and old age”, 
stated Aurelian-Nicolae Iftimiu. He expressed his 
hope that the exhibition will open a window for 
the Romanian community in Stockholm and the 
surrounding areas “to remember its core values   
and to strengthen its identity.”
The visitors had the opportunity to join the universe 
of the Romanian village throughout the whole open-
ing period, October 3-December 13, 2019.
Then, on Friday, October 4th, those interested had 
the opportunity to attend the International Sympo-
sium “The Orthodox Church and the treasures of 
the Romanian village: faith, language, traditions”, 
held in the church of the Romanian Orthodox 
parish in Jönköping.
Saturday, October 5th, began, in the same parish 
church, with the Holy Liturgy in celebration of the 
patronal feast. In the afternoon, the City Library 
hosted the participants in the spiritual and cultur-
al events who attended a musical performance 
offered by the young people from the community 
and by Grigore Leșe, a famous Romanian musician.

cultiva prin acțiune directă, prin implicare, pentru 
a ajuta la conștientizarea tuturor că la sate noi am 
dezvoltat de-a lungul timpului un mod de viețuire 
mai aproape de firea omului și de Dumnezeu”.
Conceptul și lucrările proiectului au fost prezenta-
te de Aurelian-Nicolae Iftimiu, directorul Agenției 
de știri Basilica. Compozițiile artistice prezentate 
reflectă „ciclul vieții începând cu familia ca o celu-
lă vitală a societății, apoi continuând cu copilă-
ria, tinerețea, vârsta adultă și bătrânețea”, a spus 
Aurelian-Nicolae Iftimiu. El și-a exprimat speranța 
că expoziția va deschide o fereastră pentru comu-
nitatea românească din Stockholm și zonele din jur 
„pentru a-și aminti valorile de bază și pentru a-și 
consolida identitatea”.
Vizitatorii au avut posibilitatea să pătrundă în 
lumea satului românesc pe toată perioada vernisa-
jului, 3 octombrie-13 decembrie 2019.
În continuare, vineri, 4 octombrie, doritorii au avut 
posibilitatea să participe, în biserica parohiei orto-
doxe române din Jönköping, la lucrările Simpozio-
nului internațional „Biserica Ortodoxă și comorile 
satului românesc: credință, limbă, tradiții”.
Ziua de sâmbătă, 5 octombrie, a inclus, în aceeași 
biserică parohială, Sfânta Liturghie Arhierească 
cu ocazia hramului parohiei, iar după-amiaza, în 
sala Bibliotecii orașului, participanții la manifestă-
rile spirituale și culturale dedicate satului româ-
nesc au putut să ia parte la un program artistic 
susținut de tineri din comunitate și de maestrul 
Grigore Leșe.
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It is already a well-known fact: the church is 
the dowry keeper of the Romanian people, 
preserving its best, most specific features. And 
this interview proves it abundantly because 
Bishop Macarie Drăgoi has been doing such 
work for years: gathering, collecting and clas-
sifying items of spiritualized peasant heritage. 
Specifically, crumbs of real-life gathered in 
a unique collection of household, crafts and 
arts items from the Țibleş Mountains. Thus, 
the Bishop of the Romanians in Scandina-
via has become a great donor to the major 
ethnographic museums in Romania! Here is 
the story of a passion that has enriched the 
patrimony of three great ethnographic muse-
ums, showing today’s world the practical intel-
ligence, the artistic talent and the unwavering 
faith of generations that reached the turn of 
the third millennium. And from here on, the 
great unknown begins...

Este deja un fapt arhicunoscut: Biserica este lada 
de zestre a poporului român, cu tot ceea ce are 
el mai bun, mai propriu, mai distinct. Iar inter-
viul de faţă o demonstrează cu prisosinţă, căci 
Părintele Episcop Macarie Drăgoi realizează, de 
când se ştie, o astfel de lucrare: adună, strân-
ge, colecţionează, cartează şi clasifică obiecte 
de patrimoniu ţărănesc spiritualizat. Mai precis, 
fărâme de viaţă reale adunate într-un inventar 
casnic, meşteşugăresc şi artistic unic, din Munţii 
Țibleşului. Astfel, Părintele Episcop al românilor 
din Scandinavia a ajuns să devină un important 
donator pentru marile muzee etnografice din 
România! Iată acum povestea unei pasiuni care 
a îmbogăţit patrimoniul a trei muzee etnografice 
de top, făcând cunoscute lumii de azi inteligenţa 
lucrativă, instinctul artistic şi credinţa nestră-
mutată a unor generaţii ajunse până aproape 
la colţul mileniului trei. Iar de aici încolo începe 
marea incertitudine...

În dialog cu Preasfințitul Macarie: 
„Mi-ar plăcea să readuc la suprafață 
un mod de viață patriarhal, 
creștinesc și realist totodată” 
Dialogue with His Grace Macarie: “I would  
like to revive a patriarchal, Christian and  
at the same time realistic way of life.”
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“A gift of the soul, both personal and communi-
tarian”

Your Grace, you were in the spotlight a short 
time ago through an act of donation of excep-
tional value: three peasant houses donated to 
the Village Museums in Bucharest, Sibiu, and Cluj. 
What does the gift consist of more precisely?

The donation consists of the house of my great-grand-
parents from Spermezeu, the Hagii Valley (a home with 
annexes, all from the 19th century), donated to the 
ASTRA Village Museum in Sibiu and two other houses 
built in the interwar period, which belonged to older 
people very dear to my heart, which I donated to the 
Village Museums in Bucharest and Cluj. I spent the beau-
tiful years of my childhood in these three houses, very 
beautiful and skilfully made, in my native village. These 
are representative of the ancient architecture and ethos 
of the people of Tibleș. It is a gift of the soul, therefore, 
both personal, because I donated a patrimonial herit-
age of my forefathers, and communitarian, because I 
thought that such fruit of the local culture deserves to 
be shared with all. But I want to emphasize that what is 
important to present is not an architectural technique, 
an ethnographic ensemble, but an embodied life story, a 
particular way of life imprinted in the foundation, walls, 
and fabrics of these dwellings. The old houses were not 
mere walls but organic structures, built with local mate-
rials, according to the local rules and acquiring the spirit 
of those who lived in them. Thus, the old houses, being 
animated by those who inhabited them, were at the 
same time synthesis of nature and culture. As we see 
them, they do not contain this element of artificiality 
and disconnection of our modern urban settlements, 
where concrete buildings set a clear-cut boundary 
between nature, creation, and culture.

You have put the native Spermezeu on the great 
museographic map, with a wider audience. Where 
did you find the zeal for this memorial, the desire 
to keep what people now tend to demolish?

I have a degree in ethnology. I was encouraged to 
follow this vocation by the worthy of remembrance 
Metropolitan Bartolomeu Anania when I was serving 
him in Cluj as cabinet secretary. I talked to him about 
my native village Spermezeu and the elders’ treasures 

„Un dar de suflet, atât personal, cât şi comunitar” 

Preasfinţia Voastră, aţi fost în centrul atenţiei cu 
puţin timp în urmă printr-un act de donaţie de o 
valoare excepţională: trei case ţărăneşti dăruite 
Muzeelor Satului din Bucureşti, din Sibiu şi din 
Cluj. În ce constă donaţia, mai precis?

Donația constă în casa străbunicilor mei din Sper-
mezeu, de pe Valea Hagii (o casă cu anexe, toate de 
secol XIX), donată Muzeului Satului ASTRA din Sibiu, 
și în alte două gospodării ridicate în perioada inter-
belică, ce au aparținut unor bătrâni foarte apropiați 
inimii mele, donate Muzeelor Satului din București 
și Cluj. Mi-am petrecut anii frumoși ai copilăriei în 
aceste trei case, preafrumoase și bine întocmite, în 
satul meu natal, case reprezentative pentru arhi-
tectura și ethosul străvechi al țibleșenilor. Este un 
dar de suflet, așadar, atât personal, căci dăruiesc 
o moștenire patrimonială a înaintașilor mei, cât 
și comunitar, pentru că am cugetat că o astfel de 
roadă a culturii locale merită să fie împărtășită tutu-
ror spre folosință. Dar vreau să subliniez că ceea ce 
este important de transmis nu este atât o tehnică 
arhitecturală, un ansamblu etnografic, ci o poves-
te de viață întrupată, un anume mod de viață care 
s-a imprimat în temelia, zidurile și țesăturile acestor 
locuințe. Vechile case nu erau simple ziduri, ci alcătu-
iri organice, construite cu materiale ale locului, după 
rânduieli potrivite așezării și căpătând duhul celor ce 
viețuiau în ele. Astfel, casele vechi, fiind însuflețite 
de cei care le locuiau, erau elemente de sinteză ale 
naturii și culturii totodată. Așa cum le vedem, ele 
nu conțin acest element de artificialitate și scinda-
re al așezărilor moderne, urbane, unde betoanele 
pun o limită clară între natură, creație și cultură.

Aţi pus Spermezeul natal pe harta muzeografică 
mare, cu ieşire „la larg”. De unde râvna aceasta 
memorialistică, de unde dorinţa de a păstra ceea 
ce oamenii acum mai degrabă demolează?

Am la bază o formare de etnolog. Am fost încurajat 
în această vocație de către vrednicul de pomeni-
re Părinte Mitropolit Bartolomeu Anania, pe când îl 
slujeam la Cluj ca secretar de cabinet. Povestindu-i 
despre satul meu natal, Spermezeu, și despre como-
rile de cântec, dor, gând și făptuire din bătrâni, Înaltul 
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of song, sentiment, thought, and deed. His Eminence 
encouraged me, even instructed me to collect as many 
testimonies as possible to save them from oblivion 
and destruction. This is why I travelled the villages at 
the foot of the Țibleș Mountains, collecting all I could 
gather from the heritage of the local elders, of these 
old flowers, but by no means withered. Donating old 
houses actually continues my work of collecting carols 
and poetic and musical folklore that I published years 
ago, some of which are still under print.

„The very foundations of the brave new world are 
unsound”

Does your family agree with this generosity 
towards the museum?

Of course, the family understood the importance 
of these actions and completely agreed. Without 
the support of the family, without the warmth and 
closeness of the villagers and the people of Tibleș, 
donations and folklore collections could not have 
been achieved. It was a blessing from God because 
people were more open toward one of them. Things 
would have been different, I suppose, if these 
endeavours had come from outside the community.

How is it to feel united in spirit with the greatest 
Romanian folklorists and ethnologists, who have 
enriched the country’s patrimony through dona-
tions and in-depth research in rural areas?

We had great folklorists and great researchers of the 
Romanian village. I love these forerunners of ours not 
only because they had a deep connection with the village 
but also because they saw it in a suitable, constructive, 
and precious manner, as a social and cultural model that 
deserves to be preserved not only in museums but also 
in the civilization coordinates of the modern Romanian 
nation. Because I repeat, the real stakes are not the 
storage in a cold museum, but the preservation, the 
conservation of this heritage in order to understand it 
and integrate the old and the new, in creative synthe-
ses. A contemporary example in this sense was Horia 
Bernea, who, through the concept of the Museum of 
the Romanian Peasant, recreated a pattern, a cultural 
typology, that reverberated not only in the secular, 
modern Romanian culture but also in the European one.

m-a încurajat, chiar mai mult, m-a însărcinat să culeg 
cât mai multe astfel de mărturii, spre a le salva de la 
uitare și pieire. Așa se face că am străbătut plaiurile 
de la poalele Munților Țibleș, culegând tot ceea ce 
puteam culege din buna mireasmă a moștenirii bătrâ-
nilor locului, a acestor flori în vârstă, dar nicidecum 
ofilite. Așadar, donațiile de case bătrânești se înscriu, 
de fapt, în continuitatea culegerilor de colinde și de 
folclor poetic și muzical pe care le-am publicat cu ani 
în urmă, unele aflate încă în curs de publicare. 

„Aşezarea bravei lumi noi este viciată în înseşi 
temeliile sale”

Sunteţi în acord cu familia pentru toată această 
generozitate muzeală?

Desigur, familia a înțeles importanța acestor 
acțiuni și este întru totul în același cuget cu al meu. 
Fără sprijinul familiei, fără căldura și apropierea 
consătenilor și țibleșenilor mei, nu doar donațiile, 
dar nici culegerile de folclor nu ar fi putut fi reali-
zate. De fapt, aceasta a fost o binecuvântare de la 
Dumnezeu, căci oamenii au fost mai deschiși față 
de unul de-al lor. Poate că altfel ar fi stat lucrurile 
dacă aceste culegeri și aceste eforturi de muzeifi-
care ar fi venit din afara comunității.

Cum este să vă simţiţi în duh de unitate cu cei mai 
mari folclorişti şi etnologi români, care au sporit 
patrimoniul ţării prin donaţii şi prin cercetări 
aprofundate în mediul rural?

Am avut mari folcloriști și mari cercetători ai satului 
românesc. Iubesc la acești înaintași ai noștri nu doar 
că aveau o legătură profundă cu satul, ci și faptul că 
îl priveau, în ceea ce era bun, constructiv și prețios, 
ca pe un model social și cultural ce merita păstrat nu 
doar în muzee, ci și în datele civilizaționale de bază 
ale națiunii române moderne. Pentru că, repet, 
miza reală nu e muzeificarea rece, de laborator, ci 
păstrarea, conservarea, spre înțelegere și spre inte-
grare a vechiului cu noul, spre sinteze creatoare. Un 
exemplu contemporan în acest sens a fost Horia 
Bernea, care prin conceptul Muzeului Țăranului 
Român a recreat, de fapt, un model, o tipologie 
culturală, ce a avut ecou, însă, nu doar în cultu-
ra laică, modernă română, ci și în cea europeană.



Inaugurarea casei tradiționale dăruite de Preasfințitul Macarie Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București, 23 iulie 2021



The inauguration of the traditional house donated by His Grace Macarie to the “Dimitrie Gusti” National Museum of the Village in Bucharest, July 23rd, 2021
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What’s next? You probably have many projects 
because I understand now - knowing you well - 
that you will not stop here and you will continue 
to give everything you have at your disposal… 
Keeping nothing for Your Grace! I think you are 
among the most modest and humblest Bishops in 
this respect.

So far, my efforts have been focused on 
preserving folklore and houses.  I want to turn 
my attention, God willing, to the old social 
institutions of Tibleș rural life, as they can be 
reconstructed by social archaeology. The old 
village had its own rules, “laws”, hierarchy, 

Ce urmează? Sunteţi probabil plin de proiecte, 
căci am înţeles acum – cunoscându-vă bine – că 
nu vă veţi opri aici şi că veţi dărui în continua-
re tot ceea ce aveţi la dispoziţie… Nimic pentru 
Preasfinţia Voastră! Cred că sunteţi printre cei 
mai modeşti şi umili Episcopi, sub acest aspect.

Dacă până acum eforturile s-au concentrat 
spre conservarea folclorului și a caselor, mi-aș 
îndrepta atenția, dacă va exista prilej și ajutor 
de la Dumnezeu, către vechile instituții sociale 
ale satului țibleșean, așa cum pot fi ele reconsti-
tuite prin arheologie socială. Așa cum spuneam, 
vechiul sat avea rânduielile sale, „legile” sale, 

I n a u g u r a -
rea casei 
traditionale 
dăruiteă de 
Preasfințitul  
Macarie Mu-
zeului ASTRA 
din Dumbra-
va Sibiului, 
25 iulie 2021 
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and values. All this formed an organic whole. 
I would like to revive a patriarchal, Christian, 
and at the same time a realistic way of life of 
a world that no longer exists today but which 
can inspire those who are aware of its worth 
and understand that the very foundations of 
the brave new world in which we are all living 
are unsound.

Thank you and we wish your work is fruitful, for 
the glory of God and the Holy Church!

Written by
Răzvan BUCUROIU

ierarhia sa, valorile sale. Toate acestea alcătuiau 
un tot organic. Mi-ar plăcea să pot readuce la 
suprafață un mod de viață patriarhal, creștinesc 
și realist totodată, al unei lumi care astăzi nu 
mai există, dar care poate inspira pe cei care îi 
conștientizează și înțeleg că așezarea bravei lumi 
noi în care suntem aruncați cu toții este putredă 
și viciată în profunzime, în înseși temeliile sale.

Vă mulţumesc şi vă dorim o lucrare cât mai boga-
tă, spre slava lui Dumnezeu şi a Sfintei Biserici!

A consemnat
Răzvan BUCUROIU

| The inaugu-
ration of the 
t r a d i t i o n a l 
house do-
nated by His 
Grace Bishop 
Macarie to 
the ASTRA 
Muzeum in 
Sibiu, July 
25th, 2021



















Inaugurarea casei tradiționale dăruite de Preasfințitul Macarie Parcului Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, 29 iulie 2021 The inauguration of the traditional house donated by His Grace Macarie to the “Romulus Vuia” Ethographic Parc in Cluj-Napoca, July 29th, 2021



The inauguration of the traditional house donated by His Grace Macarie to the “Romulus Vuia” Ethographic Parc in Cluj-Napoca, July 29th, 2021



























Gospodăria tradițională din centrul satului năsăudean Spermezeu (lângă biserică și școală), donată de Preasfințitul Macarie și conservată „in situ”



The traditional household in the center of the village of Spermezeu in Năsău (near the church and school), donated by His Grace Macarie and preserved “in situ�
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Bishop Macarie of Northern Europe, together 
with Romanian families from the Scandinavian 
countries, participated in the annual camp organ-
ized by the Romanian Orthodox Diocese of North-
ern Europe in the Danube Delta, July 22-27, 2019

The importance of protecting the environment, the 
harmful effects of pollution, or the shared respon-
sibility of humanity to save the planet concern 
many people. These topical issues are debated in 
all contemporary contexts: the social, political, 
economic ones, etc. They are also important to us 
Christians, not only as responsible citizens of the 
Earth but especially in terms of the spiritual signifi-
cance that these concepts have. They are easy to 
understand and can be applied very well in the 
context of spiritual life. Thus, tapping into the deep 
meaning of things, we can speak of a true “ecol-

Părintele Episcop Macarie a participat împreună 
cu familiile din ţările scandinave la tabăra anua-
lă organizată de Episcopia Ortodoxă Română a 
Europei de Nord în Delta Dunării, 22-27 iulie 2019

Importanța ocrotirii mediului înconjurător, efecte-
le nocive ale poluării sau responsabilitatea comu-
nă a umanității pentru salvarea planetei constituie 
obiectul preocupării multor semeni, aceste teme 
de mare actualitate fiind dezbătute în mai toate 
contextele contemporane: sociale, politice, econo-
mice. Și pentru noi, creștinii, sunt importante aces-
te teme, nu doar în calitate de cetățeni responsabili 
ai Pământului, ci mai ales din prisma potențialului 
duhovnicesc pe care aceste concepte îl au. Ele sunt 
ușor de înțeles și pot fi aplicate foarte bine și în viața 
spirituală. Astfel, mergând în profunzimea lucruri-
lor, putem vorbi despre o adevărată „ecologie” a 

Tabăra familiilor din Episcopia 
Ortodoxă Română a Europei 
de Nord în Delta Dunării 
The families in the Romanian Orthodox  
Diocese of Northern Europe camping  
in the Danube Delta
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ogy” of the soul, that is, all those spiritual actions 
of maintaining or restoring the healthy climate 
created in us by the Spirit of God once we were 
integrated into the Church through Baptism, when 
we “put on Christ” (Galatians 3:27).
Since we breathe the rarefied atmosphere of spir-
itual life in the Diaspora, we need – at least once 
a year, adults and children alike – to return to our 
origins to “saturate” our hearts with the godliness, 
sainthood, and faith that we find in our homeland. 
This camp for young families has become for us, 
the Romanian Orthodox Episcopate of Northern 
Europe, a long-awaited annual event, a welcome 
opportunity and a necessity. 
In 2019, between July 22-27, we chose the Danube 
Delta not only for the captivating beauty of its 
scenery, but also for the extraordinary symbolism 
carried by the majestic river – which springs from 
the Black Forest Mountains in Germany, crosses 
ten countries and four European capitals – under 
the general theme of this year’s camp: “The diseas-
es of the soul and their healing - exercises of spir-
itual ecology”.

sufletului, adică toate acele acțiuni duhovnicești 
de păstrare sau curățire a climatului sănătos creat 
în noi de Duhul lui Dumnezeu odată cu primirea în 
Biserică prin Botez, atunci când „ne-am îmbrăcat în 
Hristos” (cf. Galateni 3, 27). 
Respirând aerul rarefiat din punct de vedere 
duhovnicesc al vieții din Diaspora, avem nevoie, 
cel puțin o dată pe an, adulți și copii deopotrivă, 
să revenim la obârșii pentru a ne „satura” inimile  
de evlavia, buna-cuviință și credința pe care le 
regăsim pe meleagurile natale. Aceasta a devenit 
pentru noi, cei din Episcopia Ortodoxă Română a 
Europei de Nord, evenimentul anual al taberei tine-
relor familii: un prilej mult așteptat și o necesitate. 
În anul 2019, în perioada 22-27 iulie, am ales 
Delta Dunării nu doar pentru frumusețea răpi-
toare a peisajelor, ci și pentru simbolul extraor-
dinar pe care maiestuosul fluviu ce izvorăște din 
Munții Pădurea Neagră din Germania, străbate 
zece țări și patru capitale europene îl reprezintă 
în cadrul temei generale a taberei din acest an,  
„Bolile sufletului și vindecarea lor – exerciții de 
ecologie duhovnicească”. 
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I think you will better understand our concept by 
checking every day’s program which, in addition 
to pilgrimages, hikes, games or visits to cultural 
sites, had a deeper underlying purpose, intending 
to provide participants with practical tools to facili-
tate their Christian experience of divinity, in day to 
day life.
Following the exhortation of St. Paul, “Remem-
ber your elders, who spoke to you the word of 
God; remember how they ended their lives, and 
follow their faith” (Hebrews 13:7), we began 
our journey with a pilgrimage to the tomb of 
Archimandrite Arsenie Papacioc, where we 
prayed to the Mother of God to receive the 
courage of confessing our faith and overcom-
ing trials, asking the Theotokos whom Father 
Arsenie cherished so much to intercede for us. 
We then visited the city of Constanța, whose 
two-millennia history fascinated us and where 
the children had the opportunity to meet the 
endearing dolphins at the Natural Science 
Museum. We ended the day at the “Life-giving 
Font” Monastery Crucea.

Cred că veți înțelege mai bine cum am procedat 
urmărind programul fiecărei zile, care, dincolo 
de pelerinajele, drumețiile, jocurile sau vizita-
rea obiectivelor culturale respective, a avut și 
un substrat mai profund, intenționând să ofere 
participanților câteva unelte practice care să le 
faciliteze trăirea lui Dumnezeu în împrejurările 
concrete ale vieții.
Urmând îndemnului Sfântului Apostol Pavel 
„Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri, care v-au 
grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare 
aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credin-
ța” (Evrei 13, 7), am început tabăra cu un pelerinaj 
la mormântul Arhimandritului Arsenie Papacioc, 
unde ne-am rugat Mântuitorului pentru dobândi-
rea curajului mărturisirii și a răbdării în încercări, 
cerând Maicii Domnului, pe care Părintele Arsenie 
a prețuit-o atât de mult, să mijlocească pentru noi. 
Am vizitat orașul Constanța, a cărui istorie bimile-
nară ne-a fascinat și unde copilașii au avut ocazia 
să îi întâlnească pe simpaticii delfini de la Comple-
xul Muzeal de Științe ale Naturii. Am încheiat ziua la 
Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” Crucea.
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The next day’s program was centered on the 
importance of fighting together for salva-
tion. The paradigm was hiking in the Măcinului 
Mountains, easy for some, tiring for others, but 
our brief stopovers at the local parishes, where 
hospitable priests and their faithful received us, 
were most welcome. Completing the journey 
together as a community was the lesson to be 
learned from this day’s activities.
Together with His Grace Bishop Macarie, we 
spent a whole day among the winding canas 
and waterways of the Danube Delta. If the 
Church is the Ship of salvation and the bishop 
at its helm leads it from the “turbulent waters 
of this age” to the “haven of salvation,” this 
time our Bishop literally had the opportunity 
to take the rudder of the ship together with 
the children in the control room and under the 
supervision of the captain. He easily steered 
the boat that sailed the calm waters of the 
Danube. We then had conversations on the 
deck, and the children were so captivated by 
the Bible-inspired pedagogical games prepared 
by the organizers that, to the delight of their 
parents, they completely forgot about the 
screens of the smartphones and their tablets. 

A doua zi am văzut cât de important e să 
ducem împreună lupta mântuirii. Paradig-
mă ne-a fost drumeția în Munții Măcinului, 
ușoară pentru unii, ostenitoare pentru alții, 
dar micile popasuri pe care le-am făcut în 
parohiile din zonă, întâmpinați fiind de preoții 
ospitalieri împreună cu bunii lor credincioși 
care ne-au prezentat mai îndeaproape viața 
comunității, au fost mai mult decât binevenite.  
Am dus cu toții la bun sfârșit călătoria – și aceas-
ta era pedagogia activităților din această zi.
Împreună cu PS Părinte Episcop Macarie, ierar-
hul nostru, am petrecut o zi întreagă printre 
meandrele, coturile și păienjenișurile de apă din 
Delta Dunării. Dacă Biserica este corabia mântu-
irii și episcopul, în calitate de păstor, o condu-
ce dinspre „apele învolburate ale acestui veac” 
înspre „limanul mântuirii”, iată că de această 
dată Părintele Episcop a avut ocazia să teste-
ze, împreună cu copilașii prezenți în cabina de 
comandă, sub atenta supraveghere a căpitanului, 
și cârma navei, stabilind fără probleme direcția 
ambarcațiunii ce brăzda apele domoale ale 
Dunării. Am dialogat apoi pe puntea vaporașului, 
am socializat, iar copiii au fost atât de absorbiți 
de jocurile pedagogice de inspirație biblică 
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We had the opportunity to meditate upon the 
words of St. James the Apostle: “Behold also 
the ships, which though they are so great, 
and are driven of fierce winds, yet are they 
turned about with a very small helm, wher-
ever the governor resolves. In the same way, 
the tongue is a small thing that makes grand 
speeches. But a tiny spark can set a great forest 
on fire.”  (James 3:4-5) Our Bishop also shared 
some thoughts on the diseases of the spiritu-
al heart: the ignorance of the heart towards 
God and the forgetfulness, that is, the lack of 
the uninterrupted awareness that “in Him, we 
live, move and are” (Acts 17:28). By continu-
ally invoking the Most Holy Name of our Lord 
Jesus Christ, the bishop added, our soul will no 
longer fall into the oblivion that causes spir-
itual death. We returned to our camp with the 
following thought: just as the Danube we had 
been sailing along turns the places it irrigates 
into fertile and living land, so the grace of God, 
if our heart is cleansed of passions, permeates 
our whole being, vivifying and bringing full 
meaning to our existence. In the evening we 
all confessed and prayed together.

pregătite de către organizatori, încât, spre bucu-
ria părinților, au uitat cu desăvârșire de ecranele  
smartphone-urilor și tabletelor. Tot acum am 
avut ocazia să medităm la cuvintele Sfântului 
Apostol Iacov (Iacov 3, 4-5): „Iată și corăbii-
le, deși sunt atât de mari și împinse de vânturi 
aprige, sunt totuși purtate de o cârmă foarte 
mică încotro hotărăște vrerea cârmaciului. Așa 
și limba: mic mădular este, dar cu mari lucruri 
se fălește! Iată puțin foc și cât codru aprinde!”. 
Tot acum Părintele Episcop ne-a împărtășit câte-
va gânduri despre bolile inimii duhovnicești, 
anume: ignoranța inimii față de Dumnezeu și 
uitarea, adică lipsa amintirii neîntrerupte că 
„în El trăim, ne mișcăm și suntem” (Faptele  
Apostolilor 17, 28). Prin pomenirea neînceta-
tă a Preadulcelui Nume al Domnului Iisus, a 
mai adăugat ierarhul, sufletul nostru nu va mai 
cădea în uitarea ce cauzează moartea duhov-
nicească. Am plecat spre pensiune cu următo-
rul gând: așa cum Dunărea pe care am navigat 
întreaga zi transformă în pământ fertil și plin 
de viață locurile pe care le irigă, tot așa harul 
lui Dumnezeu, dacă inima noastră se curăță de 
patimi, pătrunde întreaga noastră ființă, vivifi-
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The culmination of the camp was its penul-
timate day, which began with the Holy 
Liturgy celebrated in the beautiful church 
dedicated to the Holy Trinity, a parish shep-
herded by Archpriest Gabriel Ispas. All the 
camp members received the Holy Sacra-
ments and listened to the sermon of His 
Grace Macarie about the callousness of the 
heart, the impossibility to perceive God and 
about the ascetic efforts that slowly disperse 
the coarse layer of ignorance, forgetfulness 
and indifference that prevents communion 
with our Savior and inactivate God’s grace 

când și aducând sens deplin existenței noastre. 
Seara ne-am spovedit cu toții și ne-am rugat 
împreună înspre și la locul de cazare.
Punctul culminant al taberei a fost penultima 
zi a ei, pe care am început-o cu Sfânta Litur-
ghie Arhierească săvârșită în frumoasa biseri-
că dedicată Preasfintei Treimi, parohie păsto-
rită de Părintele Protoiereu Gabriel Ispas. Toți 
participanții la tabără s-au împărtășit cu Sfin-
tele Taine, ascultând cuvântul de învățătură al 
PS Macarie, despre împietrirea inimii, impo-
sibilitatea de a-L simți pe Dumnezeu și lucră-
rile ascetice care dinamitează, încet, stratul  
grosier de neștiință, uitare și nepăsare ce ecra-
nează comuniunea noastră cu Mântuitorul și 
fac nelucrător harul pe care l-am primit în dar în  
clipa Botezului.    
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that we received, as a gift, at the moment of  
our Baptism.
After the Holy Liturgy, we set off on a pilgrim-
age to the beautiful monasteries in Tulcea: 
Celic Dere, Cocoș and Saon. At the Celic 
Monastery, which was founded by Transylva-
nian monks who came from Mount Athos in 
the 18th century, we worshipped the image 
of our Lord Jesus Christ in the miracle-work-
ing icon, donated by a Russian soldier during 
the Russian-Turkish war at the turn of the 
19th century. The icon will cleanse itself in a 
miraculous way.

După Sfânta Liturghie, am pornit în pele-
rinaj la salba de mănăstiri tulcene: Celic 
Dere, Cocoș și Saon. La mănăstirea Celic, 
vatră monahală ctitorită de călugări arde-
leni sosiți de la Muntele Athos în veacul al 
XVIII-lea, ne-am închinat chipului Domnului 
Iisus din icoana făcătoare de minuni, dăruită 
de un soldat rus în vremea războiului ruso-
turc de la începutul secolului al XIX-lea, icoa-
nă care se curăță singură, în chip minunat. 
Următorul popas a fost la cripta și bazilica 
din satul Niculițel, unul dintre cele mai vechi 
monumente creștine din această parte a 
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Our next stopover was at the crypt and 
basilica in Niculițel village, one of the oldest 
Christian monuments in this part of Europe, 
a building erected in the late fourth century. 
Miraculously discovered in the 1970s, the 
crypt contained the relics of martyrs, four 
of whom we know by name: Zoticus, Atta-
lus, Camasius, and Philip, names inscribed 
in the raw plaster of the crypt ’s walls, along 
with the inscription: “Here (is) the blood of  
the Martyrs”.
It was a moment of great exaltation when, 
at the Cocoș Monastery, near their reliquar-
ies, we recited the Akathist Hymn to the Holy 
Martyrs of Niculițel, asking for their interces-
sion before the Heavenly Throne and gaining 
the courage to confess our faith in these trou-
bled times.
The day ended with a pilgrimage to Saon 
monastery, where we were welcomed by the 
local Hierarch, His Grace Visarion, Bishop of 
Tulcea, who spoke us about the spiritual and 
cultural profile of the county he shepherds. 
The nuns then offered us a rich dinner, delight-
ing us with their hospitality and goodwill.
We left the next day, early in the morning, 
promising to keep as long as possible the live 
memory of the beautiful moments we spent 
together and looking forward to the next 
edition of the camp.

Europei, edificiu ridicat spre finele  secolului 
al IV-lea. Descoperită în chip minunat în anii 
1970, cripta adăpostea oseminte de martiri, 
dintre care cunoaștem după nume pe patru 
dintre ei: Zotic, Atal, Kamasie și Filip, nume 
înscrise în tencuiala crudă a pereților criptei, 
împreună cu inscripția: „Aici și dincolo (se află) 
sângele martirilor”.
Moment de mare înălțare sufletească a fost 
acela când, la Mănăstirea Cocoș, lângă racle-
le cu moaștele lor, am rostit Acatistul Sfinților 
Martiri de la Niculițel, cerând mijlocirea lor 
înaintea Tronului Ceresc și dobândirea curajului 
mărturisirii în aceste vremuri pline de tulburare.
Ziua s-a încheiat cu pelerinajul la mănăstirea 
Saon, unde am fost primiți de către Ierarhul locu-
lui, PS Părinte Visarion al Tulcii, care ne-a vorbit 
despre amprenta duhovnicească și culturală pe 
care o portă ținutul pe care îl păstorește. Maici-
le ne-au oferit apoi o bogată cină, covârșindu-
ne cu ospitalitatea și bunăvoința pe care ni 
le-au arătat. 
Ne-am despărțit apoi, a doua zi, dis-de-
dimineață, făgăduind să păstrăm cât mai mult 
amintirea clipelor frumoase petrecute împre-
ună și așteptând cu dor următoarea ediție  
a taberei. 
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Dearly beloved,
Together we share pains and troubles, just as 
we share the good news. As we know, our sister 
Camelia Mihaela Smicală from Finland endured 
terrible pain and torment, which only a mother 
can understand and feel. For over five years, for 
more than 2,000 days, this mother had her heart 
torn every day by the pain of the forced separa-
tion from her children, Johan Mihail and Maria 
Alexandra. During this time, our hearts were also 
torn apart. We prayed with her, shouldered the 
cross of suffering, and asked the Most Merciful 
God for help. Here we all are now, giving thanks 
to the Most Merciful God because the children 
of Mihaela Camelia Smicală have returned home 
to their mother. They have returned home for 
six months, but there is a good chance that 
they will stay permanently, as it is natural, with 
their mother. We thank the Most Merciful God 
because he had mercy, in these challenging 

Preaiubiții mei,
împreună ducem durerile și necazurile, împre-
ună împărtășim și veștile bune. După cum prea 
bine știm, sora noastră Camelia Mihaela Smica-
lă din Finlanda a trecut prin dureri și chinuri pe 
care numai o mamă le poate înțelege și întreză-
ri. Timp de peste 5 ani, timp de peste 2.000 de 
zile, această mamă și-a simțit în fiecare zi inima 
sfâșiată de durerea despărțirii forțate de copilașii 
săi, Johan Mihail și Maria Alexandra. În aceas-
tă vreme și inima noastră a fost sfâșiată alături 
de inima acestei mame greu încercate. Ne-am 
rugat împreună cu ea, am pus umărul în purta-
rea crucii suferinței și am cerut ajutorul Preami-
lostivului Dumnezeu. Iată, acum cu toții aducem 
mulțumire Preamilostivului Dumnezeu, deoarece 
copiii Mihaelei Camelia Smicală s-au întors acasă 
la mama lor. S-au întors acasă pentru 6 luni, însă 
sunt mari șanse să rămână definitiv, așa cum este 
firesc, alături de mama lor. Noi aducem mulțumire  

„Copiii Cameliei Smicală 
din Finlanda, Mihai și 
Maria, s-au întors acasă  
la mama lor!”  
“The children of Camelia Smicală from 
Finland, Mihai and Maria, have returned 
home to their mother!”

Cuvânt al Preasfinţitului 
Macarie la Sfânta Litur-

ghie din Paraclisul Episco-
pal din Stockholm,  

6 martie 2021

Address of His Grace 
Macarie - the Holy Liturgy 
celebrated in the Diocesan 

Chapel in Stockholm, 
March 6th, 2021

† Macarie Drăgoi

Bishop of  Northern Europe

† Macarie Drăgoi 
Episcopul Europei de Nord
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times, on this heart-broken mother. All of us, 
young and old, have found solace in these rays 
of light and comforting breeze after all the terri-
ble storms.
Therefore, we thank the Most Merciful God 
together!
Last night I spoke on the phone with our sister 
and our daughter in Christ, Camelia Mihae-
la, and her children, Johan Mihail and Maria 
Alexandra – Mihai and Maria, as we usually 
call them. They are happy at home with their 
mother. So, we should thank the Lord for bring-
ing us so much comfort and relief and pray Him 
to continue to help all the distressed families 
everywhere.We thank the Lord and continue to 
beseech His help for all who suffer from sepa-
ration, either through a divorce, through meas-
ures taken by social services, or any other diffi-
cult circumstances.

Preamilostivului Dumnezeu, fiindcă s-a milostivit 
în aceste timpuri grele și spre această greu încer-
cată mamă. Am simțit și simțim cu toții, de la mic 
la mare și de la mare la mic, aceste raze de lumină 
și adiere mângâietoare după furtuni cumplite.
De aceea, îi mulțumim laolaltă Preamilostivului 
Dumnezeu!
M-am auzit aseară la telefon cu sora noastră și 
fiica noastră în Hristos, Camelia Mihaela, și cu 
copilașii săi, Johan Mihail și Maria Alexandra, cum 
spunem noi îndeobște, cu Mihai și Maria, care sunt 
fericiți acasă lângă mama lor. Așadar, se cuvine să 
mulțumim Domnului pentru că ne-a adus atâta 
mângâiere și alinare și să cerem în continuare să 
ajute toate familiile greu încercate de pretutindeni.
Îi mulțumim Domnului și cerem în continuare 
ajutorul pentru toți cei care sunt în acest necaz al 
separării, fie prin divorț, fie prin măsurile luate de 
serviciile sociale, fie în alte împrejurări grele.
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It has been 12 years today, the 2nd of May 2020, since 
the great voice of the conscience of Orthodox clergy 
and tireless defender of truth and freedom, Barto-
lomeu Anania, laid his hands on a young monk’s 
head, proclaiming him “Worthy of episcopacy!“ 
The young man has remained young in heart and 
has filled the inhospitable Scandinavian space with 
the joy kindled by our Eastern faith.
The bishop of people’s hearts, Macarie Drăgoi, 
embraces us all from the bosom of Boreal Ortho-
doxy. He embraces and holds to his bosom two lights 
which some would like to extinguish: the Smicală 
siblings, on whom fight against a system oppressing 
traditional family has taken a terrible toll. 
This is only one of our bishop’s many good fights, 
therefore we pray for his long life, forebearance, 
and fruitful works!
Christ is risen, from here to the ends of the world!

Răzvan Bucuroiu

Astăzi, 2 mai 2020, se împlinesc 12 ani de când 
marea conștiință a clerului ortodox și neabătutul 
luptător pentru libertate și adevăr Bartolomeu 
Anania a pus mâinile pe creștetul unui tânăr 
monah, rostind cu glas mare: “Vrednic este  
întru arhierie!“ 
Tânărul de atunci a rămas tot tânăr cu inima și a 
umplut inospitalierul spațiu scandinav cu bucu-
ria credinței răsăritene.
Episcopul inimilor, Macarie Drăgoi, ne îmbrățișea-
ză pe toți din sânul Ortodoxiei boreale. El ține la 
piept, în această imagine, două lumini aprinse pe 
care alții vor să le vadă stinse: frații Smicală, greu 
încercați în lupta cu un sistem opresiv la adresa 
familiei tradiționale. 
Și încă multe alte lupte a dus vlădica, de aceea îi 
urăm viață lungă, răbdare și spor lucrător în toate!
Hristos a înviat, de aici și până la marginile lumii!

Răzvan Bucuroiu

„Două lumini aprinse  
pe care alții vor să le  
vadă stinse”
“Two lights which some would  
like to extinguish”

Răzvan Bucuroiu 
București

Răzvan Bucuroiu

Bucharest



Preasfințitul Macarie împreună cu Mihai și Maria Smicală | His Grace Macarie together with Mihai and Maria Smicală
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1. Christ is risen, brother Felix! If you please, talk 
to us about yourself and your wonderful, numerous 
family.

Truly He is risen! About myself, I will just say that 
I was born and raised in Iași, a city I am extreme-
ly fond of, and where my parents, siblings and 
relatives live. I am 47 years old, I have a degree 
in Psychology, I am married and have five chil-
dren. I met my wife 20 years ago, on Christmas 
Eve. Shortly afterwards we “tied the knot” and 
received God’s blessing in the Mystery of Holy 
Matrimony. I am in awe, and incessantly praise 
the Lord for the gift He gave me and for the 
extraordinary transformation of my wife Laura, 
from a timid young girl into an ideal wife and a 
selfless mother to our five boys. Five boys, yes. 
We always hoped for a little girl and had even 
thought of a girl name for the last child, a name 
we cherished until the last moment because 

1. Frate Felix, Hristos a Înviat! Vă rugăm să ne spuneţi 
câteva cuvinte despre dumneavoastră, despre fami-
lia minunată şi numeroasă pe care o aveţi.

Adevărat a Înviat! Despre mine vă pot spune că 
m-am născut și am crescut în Iași, oraș de care 
sunt extrem de legat sentimental, în care trăiesc 
părinții, frații și rudeniile mele. Am 47 de ani, sunt 
de profesie psiholog, sunt căsătorit și avem cinci 
copii. Pe soția mea am cunoscut-o în urmă cu 20 
de ani în Ajunul Crăciunului. Nu după mult timp 
de când ne-am cunoscut, ne-am unit destinele, 
primind binecuvântarea lui Dumnezeu în Taina 
Cununiei. Sunt uimit și nu contenesc să mulțumesc 
Domnului pentru darul primit și pentru transfor-
marea extraordinară a Laurei, soția mea, dintr-o 
tânără timidă într-o soție model și mamă jertfelni-
că pentru cei cinci băieți ai noștri. Da, cinci băieți. 
Am sperat mereu că se va naște și o fetiță și la 
ultimul copilaș aveam chiar pregătit un nume de 

„Sunt uimit și nu contenesc să 
mulțumesc Domnului pentru darul 
primit” – interviu cu Felix Bozian 
din Suedia, soț, tată a cinci copii   
“I am in awe and incessantly praise the Lord for the  
gift He gave me” – An interview with Felix Bozian  
from Sweden, husband and father of five children 
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we did not want to know the baby’s gender in 
advance. But we are grateful and praise the Good 
God for our wonderful boys: Adelin Andrei is now 
18, David Mina and Gabriel Isac, the twins, are 
11, Luca Ilie is 9 and the youngest, Sava Macarie, 
will soon turn 3 years old. About the birth of our 
twins – let me tell you a nice story. At Stockholm, 
we asked Bishop Macarie to bless my wife for an 
easy birth, and His Grace offered the usual epis-
copal blessing, with both hands. After the birth, 
very excited and surprised that God had given 
us twins, I called His Grace Macarie and said (at 
the time I was not very educated in matters of 
theology): “Your Grace, since you gave the bless-
ing with both hands, here is the result – God has 
given us twins. We are waiting for you to come 
and celebrate their baptism!”    
Being part of a “Eucharistic community”, our 
“extended family”, our “family of families”, as His 
Grace Macarie always calls it, heals our longing for 
our home, our homeland, and especially for Christ. 
And as time goes by, we have found that the chil-
dren in our own family and in the entire commu-
nity interact very harmoniously, tapping into our 
traditions and creating, by means of religion, an 
identity of their own.

fetiță pe care l-am păstrat până în ultima clipă, 
deoarece nu am dorit să aflăm dinainte, la ecograf, 
genul pruncului. Noi însă, cu inimi mulțumitoare, 
dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru acești băieți 
minunați: Adelin Andrei are 18 ani, David Mina și 
Gabriel Isac, gemenii, au 11 ani, Luca Ilie are 9 ani, 
iar mezinul Sava Macarie împlinește în curând 3 
anișori. Legat de nașterea gemenilor, aș dori să vă 
povestesc o întâmplare nostimă. La Stockholm, 
împreună cu soția i-am cerut binecuvântare Părin-
telui Episcop Macarie pentru o naștere ușoară, iar 
Preasfințitul a binecuvântat precum binecuvintea-
ză arhiereii, cu ambele mâini. După naștere, foar-
te entuziasmat și plăcut surprins că Dumnezeu 
ne-a dăruit gemeni, l-am sunat pe Preasfințitul 
Macarie și am exclamat (neavând pe atunci o 
cultură teologică foarte vastă): „Preasfinția Voas-
tră, dacă ați binecuvântat cu două mâini, uitați 
că Domnul ne-a dăruit gemeni. Vă așteptăm  
să îi botezați!”    
Prezența în sânul „comunității euharistice”, „fami-
lia extinsă”, „familia de familii”, cum neîncetat ne 
spune Preasfințitul Macarie, ne alină dorul de casă, 
de țară și în primul rând de Hristos. Iar cu trecerea 
timpului am constatat cum copiii familiei noastre 
și ai întregii comunități interacționează armonios, 

Preasfințitul 
Părinte Epi-
scop Maca-
rie cu familia 
Bozian la Bo-
tezul m e z i 
n u l u i Sava-
Macarie, în 
Paraclisul C 
e n t r u l u i 
Episcopal din 
Sto c k h o lm, 
Marțea Lu-
minată, 10 
aprilie 2018 
| His Grace 
Macarie with 
the Bozian 
family at the 
Baptism of 
their young-
est son, Sava-
Macarie, in 
the Chapel of 
the Diocesan 
Centre, Bright 
Tuesday, April 
10th, 2018
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2. Having many children is the result of some advice 
you followed, or simply the way things happened?
 
It happened naturally, in that context. As one grows 
closer to God, one becomes part of a particular 
order passed down by the living Tradition of the 
Church and which is almost a taboo subject in 
today’s society, in non-religious circles. Anyway, in 
our experience this order of things produces a spir-
itual closeness of the spouses, enhances love and 
boosts mutual trust.
   
3. Is parental responsibility for the children equal 
and congruent, or are there different degrees of 
responsibility for the mother and the father, respec-
tively? Can you love all your children equally? Are 
there several ways of loving? 

In my opinion, responsibility for the children is 
always equal and congruent, never different. It 
is equal because both parents are, first and fore-
most, accountable to God for their children’s 
souls and for their fate in eternity! Such enormous 
responsibility! I also firmly believe that, in order 
to achieve balance and harmony in the family, the 
decisions and generally the views and opinions 
on child rearing and education must be shared 
by the spouses. This is why in our family children 
feel absolutely safe: if dad says something, then 
mom will say the same, and vice versa. Of course, 
not all the parents will express their love in the 
same way, but it is important to make an effort 
to express it, even if one may be more introvert, 
“tougher”, or finds it more difficult to manage the 
stress. We must find concrete ways of expressing 
love for every child, equally.  

4. Which has been your most difficult time so far, in 
your family life?

The hardest time in our family life was the 
moment when I received a phone call, with a 
hidden number, from a person who introduced 
himself as a police officer and told me that all 
my children had been taken into custody. It was 
the winter of 2015, one day after our family had 
returned from a blessed pilgrimage to the Holy 
Lands. What was the context of this traumatiz-

preluând din tradițiile noastre și conturându-și, cu 
ajutorul credinței, o identitate proprie.
   
2. Faptul de a avea mulţi copii e rezultatul unei 
învăţături de la cineva, pe care aţi urmat-o, sau pur 
şi simpul rezultatul firesc al lucrurilor? 

E mai mult rezultatul firesc al lucrurilor. În contex-
tul apropierii de Dumnezeu omul intră într-o 
anumită rânduială transmisă de Tradiția vie a Bise-
ricii și care e un subiect aproape tabu în societatea 
zilelor noastre în mediile nebisericești. În orice caz, 
experiența noastră e că această rânduială produce  
o apropiere duhovnicească a soților, înmulțește 
dragostea și întărește încrederea reciprocă.   

3. Responsabilitatea părintească faţă de copii e egală, 
congruentă, ori sunt responsabilităţi diferite pentru 
mamă, respectiv tată? Îi puteţi iubi pe toţi copiii în 
mod egal? Există mai multe moduri de a iubi? 

După părerea mea, responsabilitatea față de copii 
este doar egală și congruentă, în niciun caz diferită. 
Este egală pentru că ambii părinți sunt răspunzători 
în primul rând de sufletele copiilor lor înaintea lui 
Dumnezeu și de soarta lor întru veșnicie! Ce respon-
sabilitate enormă! Cred apoi cu tărie că, pentru 
a ajunge la un echilibru și la o armonie în familie, 
hotărârile și de cele mai multe ori opiniile legate 
de creșterea și educația copiilor trebuie să coincidă 
între soți. De aceea în familia noastră există senti-
mentul deplinei siguranțe a copiilor: dacă a zis ceva 
tata, și mama spune la fel și viceversa. Sigur că nu 
toți părinții pot exprima iubirea în același fel, dar e 
important să încercăm să o exprimăm, chiar dacă 
avem o fire mai introvertită, suntem mai „duri” 
sau facem mai greu față stresului. Să ne exprimăm 
concret iubirea față de fiecare copil, în mod egal.  

4. Care a fost cel mai greu moment de până acum 
în viaţa de familie?

Cel mai greu moment din viața de familie a fost 
atunci când am primit un telefon cu număr ascuns 
în care o persoană s-a recomandat a fi de la 
Poliție și mi-a transmis că toții copiii au fost luați 
în custodie. Se întâmpla în iarna anului 2015, la o 
zi după ce ne întorseserăm cu toată familia dintr-
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ing apprehension? The kindergarten attended 
by my children had foreign teachers, with origins 
in an area of the world where Christianity is a 
minority religion and is often persecuted. We 
had previously had various conflicts with these 
educators, who suggested among others that 
the cross necklaces at the children’s necks might 
seriously harm them, thus attempting to prevent 
us from keeping our Christian customs. So, there 
was some covert tension which both I and my 
wife could perceive. But the words that triggered 
the potential tragedy were my wife’s. As it was 
winter and freezing cold, the twins were wear-
ing warm clothes, beanies and scarves which 
they would sometimes refuse to put on as they 
walked to the car. Laura’s words: “If you don’t 
wear them I’ll tell dad” always worked, but to 
the kindergarten staff they were “indicative of 
possible abuse”, so they immediately contacted 
the Swedish child protection services. A meet-
ing was then convened, and I was asked a lot 
of questions, then came a time when we were 
monitored both at the kindergarten and at 
home, most likely – while we anticipated noth-
ing of what happened later. Our life was going 
on normally and with God’s help we went on the 
pilgrimage I told you about. Then I received that 
terrible phone call. I was at work, and instinc-
tively walked to the kindergarten, I remember 
that it seemed to take me forever to arrive. In 
the meanwhile, the children had been fortu-
nately brought back to the kindergarten, so I 
found them there. The social workers told me 
that my “chance” had been that all the answers 
to the questions I had been asked months before 
coincided with my children’s version. A version 
which they had to present again at the Police 
station, in the presence of many “experts”: 
psychologists, social workers, physicians, police 
officers and obviously their teachers. The offi-
cial document I formally received afterwards 
from the Court stated that any inconsistencies 
in our declarations would have earned us, the 
parents, a sentence of 3 to 6 months in prison 
and the children would have been placed with 
foster families. Now I praise the Most Merciful 
God for His help, but at the same time I am over-
whelmed at the thought that other parents have 

un binecuvântat pelerinaj în Țara Sfântă. Care a 
fost contextul acestei traumatizante întâmplări? 
La grădinița unde mergeau copiii erau educatori 
străini, cu origini într-o anumită parte a lumii 
unde creștinismul e religie minoritară și adeseori 
asuprită. De-a lungul timpului am avut diferite 
conflicte cu aceste educatoare, care ne-au suge-
rat, printre altele, că lănțișoarele cu cruce de la 
gâtul copiilor pot să le afecteze grav integritatea 
fizică, interzicându-ne să mai practicăm gesturile 
noastre creștinești. Deci mocnea o tensiune pe 
care o resimțeam atât eu, cât și soția. Dar cuvinte-
le care au declanșat întreaga potențială dramă au 
fost rostite de soția mea. Fiind iarnă și temperatu-
ra foarte scăzută, gemenii aveau haine mai groase, 
căciuli și fulare pe care uneori refuzau să le ia până 
la mașină. Remarca Laurei: „Dacă nu vă îmbrăcați, 
îi voi spune lui tati” avea de fiecare dată efectul 
scontat, însă pentru personalul de la grădiniță 
aceasta a constituit un „avertizor ce putea semna-
la un posibil abuz”, astfel că au contactat de înda-
tă serviciile suedeze de protecție a copilului. Am 
fost convocat apoi la o ședință în care mi s-au 
pus o mulțime de întrebări, după care a urmat o 
perioadă de monitorizare atât la grădiniță, cât și 
acasă probabil – răstimp în care nu bănuiam nimic 
din ce avea să se întâmple. Viața noastră decur-
gea normal și am reușit cu voia lui Dumnezeu să 
facem pelerinajul despre care vorbeam mai sus. 
Până la primirea acelui cumplit telefon. Eram la 
muncă și am mers instinctiv înspre grădiniță. 
Îmi amintesc că drumul a durat o veșnicie. Între 
timp, din fericire, și copiii fuseseră aduși înapoi la 
grădiniță, astfel că i-am întâlnit. Reprezentanții 
serviciilor sociale mi-au spus că „șansa” mea a 
fost faptul că întrebările și răspunsurile adresate 
mie cu câteva luni înainte au coincis cu versiunea 
copiilor, versiune pe care ei au fost obligați să o 
expună la sediul Poliției, în prezența a numeroși 
„specialiști”: psihologi, asistenți sociali, medici, 
polițiști și, evident, educatorii lor. Din documentul 
oficial și formal primit ulterior de la tribunal am 
aflat că orice inadvertență între relatările noastre 
ne-ar fi adus nouă, părinților, o pedeapsă cu închi-
soarea între 3 și 6 luni și plasarea copiilor în familii 
surogat. În clipa de față dau slavă Preamilostivu-
lui Dumnezeu pentru purtarea Sa de grijă, dar în 
acleași timp mă copleșește gândul că alți părinți 
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had to go through terrible ordeals with their chil-
dren and the child protection services in their  
states of residence.    
             
5. What do you do when you feel you no longer 
have the energy to carry on, because of too many 
challenges?

I would rather call them “cares” than “challenges”. 
I remember how our life started here, on Scandi-
navian land. I had been here for a few months and 
I was feeling very discouraged. I had had a very 
privileged situation in Romania and there I was, far 
from home, without a stable job, saddened by a 
bad incident with an unreliable employer. Well, at 
that Sunday’s Liturgy the priest read out the Gospel 
pericope about “earthly cares”. To me, then, the 
word of God was overwhelming and healing. “Let 
us set aside all earthly cares” and gratefully receive 
whatever God grants to every one of us.   

6. Having more children is a general recommenda-
tion, or do you regard it as a “charism”, a special 
spiritual gift?

I humbly confess that I do not think I have many 
children. Let me tell you why. Each of my grand-
parents had 8-9 siblings, and I cannot compare to 
any of them. But I thank God for the extraordinary 
family I have, which gives me strength to carry on, 
despite any obstacles. And I conclude by telling you 
a story I heard on a pilgrimage to Mount Athos. A 
very spiritual Athonite elder was known for impart-
ing to pilgrims his blessing accompanied by a “slap”. 
Once, as he received pilgrims into his cell, he asked 
one of them: “How many children do you have?” 
“Three,” the man answered. The elder’s answer 
came as unexpectedly as the “slap” accompany-
ing it: “You should have had four, so they could 
carry your coffin!” The next pilgrim listened to 
this conversation and proudly answered the same 
question: “Four children, father, four children!” But 
he also received a slap in the back of his head, with 
the retort: “So who is going to carry your cross in 
the funeral procession?”
Children are healing joy to our souls and the true 
legacy we have in this world. Thank you for this 
interview, and again, Christ is risen!  

au fost nevoiți să treacă prin cumplite încercări 
legate de copiii lor și serviciile sociale din statele  
lor de reședință.    
             
5. Ce faceţi când simţiţi că nu mai aveţi putere de a 
merge mai departe din pricina prea multor provocări?

Eu le-aș numi mai degrabă „griji” decât „provo-
cări”. Îmi amintesc începuturile vieții noastre pe 
tărâm scandinav. Mă aflam aici de câteva luni și 
eram foarte deznădăjduit. Avusesem un statut 
foarte privilegiat în România și, iată, eram depar-
te de casă, fără o stabilitate și mâhnit în urma unei 
întâmplări nefericite cu un angajator neserios.  
Ei bine, la Liturghia din acea duminică s-a citit peri-
copa evanghelică despre „grijile vieții”. Cuvân-
tul lui Dumnezeu a fost copleșitor, tămăduitor și 
vindecător pentru mine atunci. „Toată grija cea 
lumească să o lepădăm” și ce va rândui Dumnezeu 
pentru fiecare dintre noi să fie bineprimit.   

6. Faptul de a avea mulţi copii îl puteţi da ca 
recomandare generală sau este o „harismă”, 
un dar special?

Cu mâhnire vă mărturisesc faptul că eu nu consider 
că am mulți copii. Am să vă spun și de ce. Buni-
cii mei au avut câte 8-9 frați și încă nu am ajuns 
la măsura niciunuia dintre ei. Dar mulțumesc lui 
Dumnezeu pentru familia extraordinară pe care o 
am, care îmi dă putere să merg mai departe indi-
ferent de obstacolele întâlnite. Și aș încheia cu o 
întâmplare, după un pelerinaj în Sfântul Munte. 
Un stareț athonit mai înduhovnicit era cunos-
cut pentru că dădea pelerinilor de binecuvânta-
re și câte o „scaltoacă”. Primind odată pelerini la 
chilia sa, l-a întrebat pe unul dintre ei: „Câți copii 
ai?”. „Trei”, a răspuns mireanul. Replica bătrânu-
lui a venit la fel de neașteptat ca și „scatoalca” 
ce a însoțit-o: „Trebuia să faci patru, ca să ai cine 
să îți poarte sicriul!”. Următorul pelerin, auzind 
dialogul și primind aceeași întrebare, a răspuns cu 
satisfacție: „Patru, părintre, patru!”. Dar acesta nu 
fu scutit de o palmă după ceafă, însoțită de remar-
ca: „Și crucea cine ți-o duce?”. 
Copiii sunt un balsam pentru suflet și adevărata 
moștenire pe care o lăsăm în lume. Mulțumesc 
pentru interviu și, încă o dată, Hristos a înviat!      
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1. Christ is risen! Reverend Father, if you please, talk 
to us about yourself, about your wonderful numer-
ous family, and about your extended family as well 
– the Eucharistic community you shepherd.  

Truly He is risen!
I praise and thank God for this opportunity to offer 
my humble testimony, in the Journal of our Metrop-
olis. I think, indeed, that the most appropriate way 
to begin this interview is a short introduction of 
ourselves. Our family comes from Vaslui county. I 
was born in Vaslui, the capital of this county, and 
my wife in the town of Huși. Although I attended 
highschool at the Orthodox Theological Seminary 
“Saint John Chrysostom” in Huși, God had us meet 
as students in Iași, where I was attending the Faculty 
of Theology, and my wife the Faculty of Economics 
and Business Administration. We discovered each 

1. Hristos a înviat! Părinte, vă rugăm să ne spuneţi 
câteva cuvinte despre Sfinţia Voastră, despre 
familia minunată şi numeroasă pe care o aveţi şi 
despre familia extinsă – comunitatea euharistică 
pe care o păstoriţi. 

Adevărat a înviat!
Înalț slavă și mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceas-
tă oportunitate de a oferi o smerită mărturie în 
cadrele revistei Mitropoliei noastre. Cred și eu că 
cel mai potrivit mod de a începe este o mică prezen-
tare. Familia noastră e originară din județul Vaslui. 
Eu sunt din Vaslui, orașul reședință de județ, iar 
soția din Huși. Deși am absolvit Seminarul Teologic 
Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Huși, 
Dumnezeu a rânduit să ne întâlnim în anii studenției, 
la Iași, unde eu am studiat la Facultatea de Teolo-
gie, iar soția mea la Facultatea de Economie și Admi-

„Familia este chip al Preasfintei 
Treimi” – interviu cu preotul 
Dragoș-Alexandru Cucuzel din 
Danemarca, tată a patru copii
“The family is the icon of the Holy Trinity”
– interview with Rev. Dragoș-Alexandru
Cucuzel from Denmark, father of four children
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other during the many volunteering campaigns as 
members of ASCOR (Romanian Orthodox Christian 
Students’ Association) in Iași, so I can gladly say we 
met in “the porch of the Church” and we were then 
married in 2013. 
We first visited Denmark in 2012, to spend the 
summer holidays here, and later, after we were 
married, we returned and by God’s providence 
we settled here – as we had been impressed with 
the Danish society. Of course, as always things 
were difficult in the beginning – but when you put 
your hope in God’s mercy, and you also have your 
beloved by your side, everything becomes easier. 
Our coming to Denmark was not related, from the 
outset, to my engaging in the sacred ministry – or at 
least I did not perceived it as such. We were happy 
to be together, we were trying to apply what we 
had learned as students in our work in the Roma-
nian Orthodox parish of Aalborg, and to assist, as 
best we could, the parish priest there – in brief, to 
do both the work of “Martha” and that of “Mary”. 
In the meanwhile, our family was blessed by God 
with the joy brought by three boys and a girl: Dimi-
trie, 6 years old, twins Ioan and Filip, 4 years old, 
and Ecaterina – soon to turn 2.
I was called to priesthood not long ago, more 
precisely it will soon be two years by the mercy 
of God. It was a great and completely unexpected 
joy! By God’s providence, our hierarch, His Grace 
Bishop Macarie Drăgoi, called me with much love 
and hope to the ministry of the Altar. His Grace 
Macarie ordained me a deacon, then a priest 
in the year 2018 in order to serve the Romani-
ans in the north-west of Denmark, around the 
city of Nykøbing Mors. But the missionary area 
of our parish is very wide, as our little Eucha-
ristic community is spread across a territory of 
hundreds of square kilometers. This is where we 
rejoice in the Lord but also in our neighbours, 
our fellow people, this is where we confess our 
Orthodox faith, and also where we can return to 
the authentic Romanian way of life. 
There are little joys in the monotony of daily life, 
which “only those who know the taste, at times 
very bitter, of being a foreigner”, as our Bishop 
Macarie says, are able to understand. It is so good 
to see how Romanians turn into apostles to their 
fellow Romanians. I humbly daresay it is an evan-

nistrarea Afacerilor. Ne-am descoperit reciproc în 
cadrul multiplelor acțiuni de voluntariat pe care 
le-am făcut în cadrul ASCOR-ului din Iași (Asociația 
Studenților Creștini Ortodocși Români), deci pot să 
spun cu bucurie că ne-am cunoscut în „tinda Biseri-
cii” și ne-am căsătorit în anul 2013. 
În Danemarca am ajuns pentru prima oară în anul 
2012, cu gândul de a petrece aici vacanța de vară, 
ca mai apoi, după căsătorie, să ne reîntoarcem și 
prin voia lui Dumnezeu să ne stabilim aici – fiind 
impresionați atunci de societatea de aici. Ca orice 
început, lucrurile au decurs anevoios, dar când 
nădăjduiești în mila lui Dumnezeu și, pe deasupra, 
ai alături persoana iubită, totul este mai ușor de 
depășit. Venirea noastră în Danemarca nu a fost la 
început o chemare pentru slujirea la altar, sau cel 
puțin nu am conștientizat-o astfel. Eram fericiți că 
eram împreună, încercam să punem în practică cele 
dobândite în perioada studenției în cadrul paro-
hiei ortodoxe românești din orașul Aalborg și să-l 
ajutăm pe cât posibil pe preotul paroh de aici – într-
un cuvânt, căutam să le împlinim atât pe cele „ale 
Martei”, cât și pe cele „ale Mariei”.
Între timp familia noastră a fost binecuvântată de 
Dumnezeu cu bucuria dobândirii a 3 băieți și a unei 
fetițe. Dimitrie de 6 ani, gemenii Ioan și Filip de 4 ani 
și Ecaterina, de aproape 2 ani.
Chemarea mea la slujirea preoțească s-a petrecut nu 
cu foarte mult timp în urmă, anul acesta împlinindu-
se prin mila Domnului 2 ani. A fost o mare bucurie 
și un lucru neașteptat! Prin pronia lui Dumnezeu 
Preasfințitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi, chiriar-
hul nostru, m-a chemat cu multă dragoste și nădej-
de la slujirea Altarului. Am fost hirotonit de Părin-
tele Episcop Macarie întru diacon și întru preot în 
anul 2018 pentru a sluji românilor aflați în partea de 
nord-vest a Danemarcei, în jurul orașului Nykøbing 
Mors, însă aria misionară a parohiei noastre e foar-
te extinsă, micuța noastră comunitate euharistică 
fiind răspândită pe un teritoriu de sute de kilometri 
pătrați. Aici este locul unde ne bucurăm în Dumne-
zeu, dar și în aproapele, locul unde mărturisim 
credința ortodoxă, dar și locul în care regăsim acel 
mod de a fi autentic românesc. 
Sunt mici bucurii presărate în monotonia vieții de zi 
cu zi pe care „doar cei ce gustă din această pâine, 
uneori amară, a străinătății”, cum zice Episcopul 
nostru Macarie, le pot înțelege. E deosebit de plăcut 
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gelical work. Like that of the Holy Apostles Philip 
and Nathanael. In the beginning people come 
with some curiosity, maybe some fears, then you 
see how they remain and settle “in the love of the 
Lord”. They make friends, they help and support 
each other, and so they grow within the extended 
family of our parish.   

2. Father Dragoş, having many children is the result 
of taking someone’s advice or simply how things 
naturally happened?
 
I honestly do not know which the appropriate 
answer is. I think it was both, in our case. Of course, 
this wonderful gift of having children in our family 
came naturally, it was what we wanted. If I look 
at our family background, seeing that on my side 
each couple of grandparents had 4 children, and 
especially since my wife’s parents come from fami-
lies with 8 and 9 children each, then I think we also 
had sound principles and experience. I confess, and 
I know for certain that this is also my wife’s case, 
that our grandparents have been and still are to us 
paragons of authentic family life, a kind of ideal we 
bear in our hearts humbly and respectfully. 

să vezi cum românii devin apostoli pentru confrații 
români. Cu multă smerenie, îndrăznesc să spun că 
e ceva evanghelic. Asemeni Sfinților Apostoli Filip 
și Natanael. La început vin cu o oarecare curiozita-
te, teamă poate, și apoi îi vezi că rămân „întru iubi-
rea Domnului”. Leagă prietenii se ajută și își oferă 
suport, crescând astfel în marea familie parohială. 

2. Părinte Dragoş, faptul de a avea mulţi copii e rezul-
tatul unei învăţături de la cineva, pe care aţi urmat-
o, sau pur şi simplu rezultatul firesc al lucrurilor? 

Sincer, nu știu să vă dau un răspuns potrivit. Aș zice 
că ambele variante, combinate, în cazul nostru. Desi-
gur că acest dar minunat al copiilor din familia noas-
tră a venit ca un rezultat firesc al lucrurilor, așa ne-am 
dorit. Dacă privim la background-ul nostru familial și 
constat că din partea mea ambele perechi de bunici 
au dobândit câte 4 copii, dar mai ales că părinții soției 
se trag din familii cu câte 8 și 9 copii, cred că purtăm 
și amprenta unei învățături și trăiri sănătoase. Mărtu-
risesc, și sunt sigur că acesta e și cazul soției, că buni-
cii au fost și reprezintă pentru noi întruparea icoanei 
autentice a familiei, un fel de ideal pe care cu smere-
nie și sfințenie îl avem înaintea ochilor inimii. 

Preasfințitul 
Părinte Epi-
scop Maca-
rie cu familia 
p r e o t u l u i  
A l e x a n d r u 
Dragoș Cucu-
zel, Tønder, 
Danemarca, 1 
martie 2020 | 
His Grace Ma-
carie with the 
family of Rev. 
Father Alex-
andru Dragoș 
C u c u z e l , 
Tønder, Den-
mark, March 
1st, 2020
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3.Is the family life of a missionary priest in the dias-
pora different from that of a priest in the homeland?

As I do not have any experience of the ministry in 
the country, it is hard for me to draw a comparison. 
The first answer that crossed my mind, in response 
to your question, is no. I say this thinking of priest-
hood as a “journey”. Both “journeys” have the 
same destination: my own personal salvation, and 
the salvation of the faithful I have been entrusted 
to shepherd. But this “journey” can follow various 
routes. If I may, I would compare it to choosing a 
route to a destination by using Google Maps, which 
offers several possible paths we can take. Each with 
its own advantages and disadvantages. We in the 
diaspora may long for the beauty and ease one has 
in practicing our faith in a predominantly Orthodox 
place, having one’s own place of worship, religion 
classes in school… while  those in the country may 
long for the facilities offered by the western soci-
ety, the dynamism of Romanian communities that 
express and assert their Orthodox faith and the 
values of the Romanian people (associations, trips, 
meetings of various social categories, and so on). 

4.Is parental responsibility for the children equal 
and congruent, or are there different degrees 
of responsibility for the mother, respectively the 
father? Can you love all children equally? Are there 
several manners of loving? 

You know, I remember the Scripture’s words: “If 
you then, though you are evil, know how to give 
good gifts to your children” (Luke 11:13). 
It may sound cliché, but I can sincerely say that 
we love all our children the same, equally. I do not 
believe there is any parent who can say they love 
their children differently. The ways of expressing 
love may be different, because external factors are 
at play. It also depends on the “receiver”, so to say, 
on the one who receives this love. But speaking 
only about love for our children: they take it as it is. 
With great joy and gratitude. And I am amazed at 
their ability to multiply it. Give a child ten minutes 
of your time, and the child will repay you with joy 
and memories for a lifetime. 
About parental responsibility, I think – ideally 
speaking, maybe – it should belong to both parents 

3. Diferă viaţa de familie a unui preot misionar în 
diaspora de cea a unui preot din ţară?

Neavând experiența slujirii în țară, mi-ar fi destul 
de greu să fac o comparație. Primul gând care mi-a 
venit în minte, ca răspuns la întrebarea dumnea-
voastră, aș zice că nu. Zic aceasta gândindu-mă la 
această slujire ca la o „călătorie”. Ambele „călăto-
rii” au aceeași destinație: mântuirea personală și a 
credincioșilor încredințați spre păstorire. Numai că 
această „călătorie” se face pe mai multe căi. Dacă 
mi-ați îngădui să o compar cu aflarea unui traseu 
către o destinație anume prin programul Google 
Maps, unde ni se oferă mai multe trasee posibile. 
Fiecare având avantajele și dezavantajele lui. Noi, 
cei din diaspora, poate tânjim după frumusețea și 
facilitățile pe care ți le oferă exercitarea credinței 
într-un spațiu cu precădere creștin ortodox, cu locaș 
propriu de închinare, cu ore de religie la școală, iar 
cei de acasă poate tânjesc după facilitățile pe care 
le oferă societatea occidentală, dinamismul prin 
care românii își exprimă și își asumă apartenența la 
credința ortodoxă și la valorile neamului românesc 
(asociații, excursii, întruniri ale diferitelor categorii 
sociale etc.). 

4. Responsabilitatea părintească faţă de copii e egală, 
congruentă, ori sunt responsabilităţi diferite pentru 
mamă, respectiv tată? Îi puteţi iubi pe toţi copiii în 
mod egal? Există mai multe moduri de a iubi? 

Știți, îmi vine în minte cuvântul Scripturii: „Deci dacă 
voi, răi fiind, știți să dați fiilor voștri daruri bune” 
(Luca 11,13).
Poate sună a clișeu, dar cu toată sinceritatea vă pot 
spune că pe toți copiii îi iubim la fel, în mod egal. 
Nu cred că există un părinte care să poată spune 
că își iubește copiii în mod diferențiat. Poate modul 
de exprimare a iubirii este diferit, aici intervenind 
alți factori externi. Aici intervine și partea „recep-
torului”, să spunem așa, a celui care primește iubi-
rea. Dar dacă ne referim strict la dragostea către 
copii, ei o primesc așa cum este. Cu multă bucurie 
și recunoștință. Și sunt uimit de puterea lor de a o 
înmulți. Dă-i unui copil 10 minute din timpul tău și el 
îți va da bucurie, amintiri pentru o viață. 
Referitor la responsabilitatea părintească, zic eu, la 
modul ideal poate, că ea ar trebui să aparțină ambilor 
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who ought to be complementary. Every person is 
unique, and this is why I think spouses should help 
each other in bearing this light, beautiful yoke.  I 
remember the words of His Grace Macarie: “Love 
can answer all questions.” It’s true.

5. Is the society you live in favourable to the fami-
lies with many children? 

If you have the social infrastructure in mind (access to 
education, social assistance, financial assistance), then 
certainly, the society we live in is favourable from this 
point of view. But the longer you live in the Scandina-
vian society, the more oppressive you begin to find this 
individualism that is fostered and encouraged here, 
which is so different from the Romanian ethos, from 
the genuinely Christian ethos – it lacks the notion of 
sacrifice and the idea of “love that does not seek its 
own interests”, so characteristic to the Gospel teach-
ing. We have even been suggested methods of contra-
ception, excuse me for mentioning this aspect, imply-
ing that our future children would “steal” our personal 
time, that we might face too much stress, that they 
might prevent our career advancement, and so on 
with other pieces of “advice” in the same vein. 

6. Which has been the most difficult moment in 
your family life so far?

We people feel powerless many times. And I 
think it is a good thing too, that we may not rely 
on ourselves but on God (II Corinthians 1:9). On 
the other hand, with a heart full of gratitude and 
thankfulness, I can say that we, as a family, have 
not had any difficult, disturbing times so far. Espe-
cially now, as a priest, as I became more aware of 
people’s problems, I can really say that God has 
been protecting us.

7. How does a typical day in your life unfold?  

(laughs) If we talk about a weekday, then the routine 
is rather monotonous: I wake up around 5 a.m., 
and after the morning prayers I go to my “civilian” 
workplace, until around 2.30 p.m. Then I collect the 
children from the kindergarten, we come together 
as a family and do our household chores. At night 
there is a little “synaxis” with the children, we talk, 

părinți și aceștia să se completeze. Fiecare persoană 
este unică și de aceea zic că soții ar trebui să se ajute 
în purtarea acestui jug ușor și plăcut. Mi-am adus 
aminte de un cuvânt al Preasfințitului Macarie: „Iubi-
rea răspunde la toate întrebările”. Așa este.

5. Este societatea în care trăiţi una favorabilă famili-
ilor cu mulţi copii? 

Dacă vă referiți la facilitățile sociale (acces la 
educație, asistență medicală, sprijin financiar), sigur, 
societatea în care trăim este una favorabilă din 
acest punct de vedere. Dar cu cât trăiești mai mult 
în societatea scandinavă, devine la un moment dat 
foarte apăsător acest individualism care se cultivă și 
se încurajează aici și care e atât de diferit de etho-
sul românesc, de ethosul autentic creștin, din care 
lipsesc jertfa și ideea de „dragostea care nu caută 
ale sale” atât de proprii Evangheliei. Chiar noi am 
primit sugestii de a adopta metode de contracepție, 
iertați-mă că menționez și aspectul ăsta, ni s-a suge-
rat ideea că viitorii copii ne vor „răpi” din timpul 
nostru personal, că putem întâmpina prea mult 
stres, că ne pot opri din ascensiunea profesională și 
alte „sfaturi” din această gamă.

6. Care a fost cel mai greu moment de până acum în 
viaţa de familie?

Noi, oamenii, de multe ori avem momente în care 
ne simțim neputincioși. Și zic eu că e bine ca uneori 
să fie așa, ca să nu ne punem încrederea in noi, ci 
in Dumnezeu (II Corinteni 1, 9). Pe de altă parte, cu 
inima plină de recunoștință și mulțumire zic că până 
acum nu am avut un moment greu, de cumpănă, în 
viața noastră ca familie. Mai ales acum, preot fiind, 
când am luat mai mult contact cu problemele oame-
nilor, chiar pot spune că suntem ocrotiți.

7. Cum arată o zi din viaţa Sfinţiei Voastre? 

(râde) Dacă vorbim de o zi lucrătoare de peste săptă-
mână, programul e cam monoton: mă trezesc în jur 
de ora 5, iar după rugăciunile dimineții mă îndrept 
către locul meu „civil” de muncă, unde petrec 
până în jurul orei 14.30. Urmează să iau copiii de la 
grădiniță, să ne reîntregim ca familie și să încercăm 
să ne facem datoriile gospodărești. Când se lasă 
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we read or play for an hour, then we get ready for 
bed. We gather in the prayer room, we ask forgive-
ness for the day, then it is time to rest. The children 
go to bed, and we stay up and prepare for the next 
day. It is a true industry: changes of clothes, packing 
lunchboxes for school, and so on. I deal with parish 
tasks, read the e-mails received during the day, or 
do administrative work. I do my best to allocate at 
least 20 minutes a day to my daily edifying reading... 
And usually, around 11 p.m. I fall asleep, dead tired.
While many look forward to the weekend antici-
pating its rest, Christians eagerly await the Eucha-
ristic communion and the meeting with the other 
parishioners. We hold our services in a rented 
church only available to us on Sundays, and the 
Liturgy is followed by the Christian Agape feast – 
the communal meal of love, or the Liturgy after 
Liturgy, where we do our best to maintain the 
disposition and spirit of the Holy Liturgy.

 8. What do you do when you feel you no longer have 
the energy to carry on, because of too many challenges? 

Let me begin by clarifying that I never felt I had 
personally solved anything. Prayer should always 
be one’s first impulse. Always God, the Mother of 
God, the Saints, His Grace, my fellow priests, my 
family, my friends have stood by me. Depending on 
the nature of my problems, I ask for help and I am 
grateful to say that I always receive it.
It is a great comfort to feel that someone is always by 
your side, ready to lend a helping hand. It is a great 
comfort also that His Grace Macarie always prays 
for us to the Mother of God. Almost every parish 
has received from His Grace a representative icon 
of the Holy Virgin. This is why I dare give this advice 
and urge you to turn to the Mother of God. Person-
ally, I am fond of a very special Akathist hymn, “I Am 
with You and No-One Is Against You”, but this is not 
the only one. The prayer to be said before this icon 
of the Most Holy Mother in the Diocesan Chapel of 
Stockholm has been published in the prayer book 
issued by our Diocese of Northern Europe.

9. To conclude, Father Dragoş, here is a somehow 
more difficult question: having many children is 
a general recommendation, or do you see it as a 
“charism”, a special spiritual gift?

seara facem o mică sinaxă cu copilașii, mai vorbim, 
citim sau ne jucăm o oră, apoi ne pregătim de odih-
nă. Ne adunăm în cămara de rugăciune, ne cerem 
iertare pentru cele de peste zi și apoi la odihnă. Copi-
ii se culcă, iar noi stăm și pregătim pentru a doua 
zi. O întreagă industrie: haine de schimb, pachețele 
cu mâncare și altele. Încerc să mă ocup și de cele 
ale parohiei, să citesc e-mailurile de peste zi sau să 
rânduiesc cele administrative. Caut ca măcar 20 de 
minute să le acord parcurgerii unei lecturi zilnice de 
folos... Și de obicei în jurul orei 23 cad, doborât.
Dacă cei mai mulți așteaptă weekendul pentru 
odihnă, creștinii așteptă cu drag Ospățul Euharistic 
și revederea cu cei din parohie. Funcționăm într-o 
biserică închiriată de care dispunem doar duminica, 
iar după Liturghie urmează Agapa creștină sau Litur-
ghia de după Liturghie, unde încercăm să prelungim 
cât mai mult duhul Sfintei Liturghii.

 8. Ce faceţi când simţiţi că nu mai aveţi putere de a 
merge mai departe din pricina prea multor provocări? 

Aș începe prin a spune că niciodată nu am simțit 
că eu personal am rezolvat ceva. Primul impuls ar 
trebui să fie întotdeauna rugăciunea. Întotdeauna 
Dumnezeu, Maica Domnului, Sfinții, Preasfințitul, 
colegii preoți, familia, prietenii mi-au fost alături. În 
funcție de natura problemelor, am cerut ajutor și cu 
mare mulțumire zic că l-am primit.
Este o adevărată mângâiere să simți că tot timpul ai 
alături pe cineva gata să îți sară în ajutor. Este o mare 
întărire faptul că Preasfințitul Macarie ne poartă în 
rugăciune înaintea Maicii Domnului. Fiecare parohie 
aproape a primit din partea Preasfinției Sale câte o 
icoană reprezentativă a Maicii Domnului. De aceea 
îndrăznesc să dau și eu mai departe acest sfat și vă 
îndemn să îndrăzniți la Maica Domnului. Mie perso-
nal îmi este apropiat un acatist deosebit, „Eu sunt 
cu voi și nimeni împotriva voastră”, dar nu numai, 
rugăciunea înaintea acestei icoane a Preasfintei care 
se păstrează în Paraclisul Episcopal din Stockholm a 
fost consemnată în cartea de rugăciuni editată de 
Episcopia noastră a Europei de Nord.

9. În final, părinte Dragoş, o întrebare poate mai 
dificilă: faptul de a avea mulţi copii îl puteţi da ca 
recomandare generală sau este o „harismă”, un 
dar special?
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This is a difficult question. It certainly is a synergic 
act, of man and God working together, and a great 
responsibility. I think that, if possible, we should 
not avoid God’s gifts. Because His gifts contain an 
enormous “amount” of grace and heavenly good-
ness. How awe-inspiring is the thought that we 
people, created out of the abundant divine love, 
can have the joy of perpetuating the sacred gift 
of life! A child always brings great blessings upon 
every family. Of course, the first 4-5 years are rath-
er difficult, but I can tell you they pass so quickly. 
Children enhance the love between us, the joy, 
the sense of fulfillment, they lend us the courage 
to carry on, they make whole our little church at 
home… in the image of the Most Holy Trinity.

Grea întrebare. Desigur e un act de sinergie, de 
împreună lucrare cu Dumnezeu, dar și de mare 
responsabilitate. Eu zic, dacă este cu putință, să 
nu ne ferim de darurile lui Dumnezeu. Pentru că în 
darurile Sale se ascunde o „cantitate” enormă de 
har și bunătate a lui Dumnezeu. Ce cutremurător 
e gândul că noi, oamenii, cei creați din preaplin de 
dragoste dumnezeiască, primim bucuria de a duce 
mai departe darul sacru al vieții! Întotdeauna un 
copil va aduce o mare binecuvântare fiecărei familii. 
Sigur că primii 4-5 ani sunt mai grei, însă vă mărtu-
risesc că trec pe nesimțite. Copiii înmulțesc dragos-
tea dintre noi, bucuria momentele de împlinire, dau 
curaj de a merge mai departe, împlinesc mica biseri-
că de acasă… după chipul Preasfintei Treimi.

Icoana Sfinților 
Martiri Zotic, 
Atal, Camasie 
și Filip de la 
Niculițel, dă-
ruită de către 
Preas f inț i tu l 
Părinte Epi-
scop Macarie 
bisericii paro-
hiale din orașul 
norvegian Aa-
lesund, ocro-
tită de acești 
patru mucenici 
din Dobrogea 
(iconăriță Adri-
ana Constanti-
nescu) | Icon of 
the Holy Mar-
tyrs Zotikos, 
Attalos, Kama-
sis, Philippos 
from Niculiţel, 
offered by His 
Grace Father 
Bishop Macarie 
to the parish 
church in the 
Norwegian city 
of Aalesund, 
protected by 
these four 
martyrs from 
Dobrogea (ico-
nographer Adri-
ana Constanti-
nescu)
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Romanians in Copenhagen received with joy 
the Holy Light of the Resurrection, celebrating 
Easter with their Bishop, His Grace Macarie, 
and the Royal Family of Romania, who chose 
to spend the 2019 Easter holidays in the Roma-
nian Orthodox community in the capital of the 
Danish kingdom.
His Grace Macarie celebrated the Resurrec-
tion Service in the presence of Her Majesty 
Margareta, Custodian of the Romanian Crown, 
and His Royal Highness Prince Radu. The hier-
arch thanked the distinguished guests for their 
dignified and noble attendance.
In his pastoral address, His Grace Macarie high-
lighted the importance of preserving and culti-
vating the Christian heritage, pointing out that 
the one who rejects his heritage, on which our 
European civilization was built, “cuts off his 

Românii din Copenhaga s-au bucurat de primi-
rea Sfintei Lumini, sărbătorind Paștile anului 
2019 împreună cu Episcopul lor, Preasfințitul 
Părinte Macarie, și cu Familia Regală a Româ-
niei, care a ales să petreacă sărbătorile pascale 
în comunitatea ortodoxă română din capitala 
regatului danez.
Slujba Învierii a fost oficiată de către Părinte-
le Episcop Macarie în prezența Majestății Sale 
Margareta, Custodele Coroanei Române, și a 
Alteței Sale Regale Principele Radu. Ierarhul le-a 
mulțumit înalților oaspeți pentru prezența lor 
demnă și nobilă.
În cuvântul său pastoral, Preasfințitul Macarie 
a evidențiat importanța păstrării și cultivării 
moștenirii creștine, precizând că atunci când 
omul respinge această moștenire, pe care s-a 
clădit civilizația noastră europeană, „își taie 

Preasfințitul Macarie a oferit Lumina 
Învierii Majestății Sale Margareta  
și românilor din comunitatea  
euharistică din Copenhaga 
His Grace Macarie offered the Light of the Resurrection  
to Her Majesty Margareta and the Romanians in the 
Orthodox community in Copenhagen
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roots, abandons his past, impairs his present 
and denies his future”.
In her speech, Her Majesty Margareta said: “It is 
a great joy and privilege to be here on this holy 
night. You spoke to us about the Christian herit-
age and the importance of this spiritual dimen-
sion, which is lacking today. We think about our 
country and never forget about tradition and 
spirituality. Christ is risen!”

rădăcinile, își reneagă trecutul, își alterează 
prezentul și își refuză viitorul”.
În cuvântul său de mulțumire, Majestatea Sa 
Margareta a spus: „Este o mare bucurie și un 
privilegiu să mă aflu aici în această noapte sfân-
tă. Ne-ați vorbit despre moștenirea creștină și 
despre importanța acestei dimensiuni spirituale, 
care în ziua de azi lipsește prea mult. Ne gândim 
la țara noastră și nu uităm de tradiție și de spiri-
tualitate. Hristos a înviat!”
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During the visit of His Eminence Metropolitan Teofan 
of Moldavia and Bukovina to the Diocese of Northern 
Europe, at the invitation of His Grace Bishop Macarie 
of Northern Europe, Sunday, September 22nd, 2019, 
His Eminence together with His Eminence Metro-
politan Serafim of Central and Northern Europe and 
His Grace Macarie, consecrated the first Romanian 
Orthodox church in the Kingdom of Norway, in the 
Haugesund fjord. The place of worship was built a 
hundred years ago and was recently purchased by 
the Romanian parish in the town.
The church is dedicated to the “Icon of the Moth-
er of God, blessed by all”, as well as the Venerable 
Saints Macarius the Great and Macarius of Alexan-
dria. The consecration of the church was followed by 
the service of the Holy Liturgy, celebrated together 
with the hierarchs by Romanian priests and deacons 
living in the Kingdom of Norway. The Byzantine 
music group “Anastasios” from Târgu Mureș chant-
ed the liturgical responses.

În cadrul vizitei IPS Mitropolit Teofan al Moldovei și 
Bucovinei în Episcopia Europei de Nord, la invitația 
PS Părinte Macarie al Europei de Nord, duminică, 22 
septembrie 2019, IPS Părinte Teofan, împreună cu 
IPS Părinte Serafim, Mitropolitul Europei Centrale și 
de Nord, și PS Părinte Macarie au sfințit prima bise-
rică ortodoxă românească din Regatul Norvegiei, în 
fiordul Haugesund. Lăcașul a fost construit în urmă 
cu o sută de ani, fiind achiziționat de parohia româ-
nească din localitate.
Biserica are ca hram cinstirea icoanei Maicii Domnului 
cea de toți fericită, fiind ocrotită, de asemenea, de către 
Sfinții Cuvioși Macarie cel Mare și Macarie Alexandri-
nul. Târnosirea bisericii a fost urmată de slujirea Sfin-
tei Liturghii, unde, alături de arhierei, au slujit și preoții 
și diaconii români din Regatul Norvegiei. Răspunsuri-
le la strană au fost date de către membrii grupului 
de muzică bizantină „Anastasios” din Târgu Mureș.
Parohia a fost înființată prin Decizia nr. 42 din data 
de 26 martie 2013 a Părintelui Episcop Macarie, 

Sfințirea bisericii 
românești din  
Haugesund, Norvegia 
The consecration of the Romanian 
Orthodox church in Haugesund, Norway

Arhidiacon Sorin Sîplăcan 
Episcopia Europei de Nord

Archdeacon Sorin Sîplăcan

Diocese of Northern Europe
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The parish was established by Bishop Macarie ś Decision 
no. 42 of March 26th, 2013, and on May 4th, 2014, it was 
entrusted to the young priest Dumitru Valeriu Chiorbeja. 
The iconostasis of the church is made of maple wood 
and was carved by Liviu Lupescu, Ion Lupu and Nicolae 
Tudosia from Bistrița, Neamț County, according to the 
plans of icon-painter Mihai Coman from Bucharest.
The sermon on the Holy Gospel reading was delivered 
by His Eminence Metropolitan Teofan, who stressed the 
fact that the church’s consecration should become for 
the Romanian Orthodox living there a true connection 
with Christ, with His Church and with the country, being 
at the same time a ship carrying them on their journey 
to the Kingdom of Heaven. “Only the Church can provide 
Christians the means by which they can resist the song 
of the mermaids who call them to pursue wealth, power, 
and harmful pleasures for the soul, preventing them 
from pursuing the true values and from fishing into deep 
waters,”  Metropolitan  Teofan added.
Metropolitan Serafim also described in his sermon, 
before the communion of the faithful, the elements that 
knit together a community, and showed that people 
need  living words of knowledge, which they find in the 
Church of Christ.
His Grace Bishop Macarie and the parish priest Valeriu 
Dumitru thanked the pilgrim guests both during the 
church service and the Christian agape meal.

iar în data de 4 mai 2014 a fost încredințată spre 
păstorire preotului Dumitru Valeriu Chiorbeja. Cata-
peteasma bisericii este din lemn de paltin, lucrată 
de Liviu Lupescu, Ion Lupu și Nicolae Tudosia din 
Bistrița, jud. Neamț, după planurile zugravului Mihai 
Coman din București.
Pericopa din Sfânta Evanghelie a fost tâlcuită de 
către IPS Părinte Teofan, care a subliniat că bise-
rica sfințită astăzi trebuie să fie pentru românii 
ortodocși de aici o adevărată legătură cu Hristos, 
cu Biserica Sa, cu țara și, în același timp, corabie 
a călătoriei lor spre Împărăția Cerurilor. „Doar 
Biserica poate oferi creștinilor mijloacele prin care 
aceștia pot rezista cântecului sirenelor care îi chea-
mă spre obținerea de averi, putere și plăceri vătă-
mătoare ale sufletului, împiedicându-i să sesizeze 
profunzimea lucrurilor, împiedicându-i să pescuias-
că la adânc”, a spus IPS Teofan.
De asemenea, IPS Serafim în cuvântul său de învăță-
tură, înainte de împărtășirea credincioșilor, a arătat 
elementele care sudează o comunitate și faptul că 
oamenii au nevoie de cuvânt viu, cuvânt pe care îl 
găsesc în Biserica lui Hristos.
PS Părinte Episcop Macarie și preotul paroh 
Valeriu Dumitru au adus cuvenitele mulțumiri 
oaspeților pelerini atât la slujba din biserică, cât 
și la agapa creștină.
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On Sunday, October 3rd, 2021 (the 19th Sunday 
after the Pentecost, of the Sermon on the 
Mount), following the invitation of His Grace 
Macarie, the Romanian Orthodox Bishop of 
Northern Europe, and Rev. Pop Andrei Mari-
us, parish priest of the Romanian commu-
nity in Bergen, His Grace Iustin, Bishop of 
Maramureș and Sătmar, together with an 
Eparchial Delegation, visited the Romanian 
community of the Romanian Orthodox Parish 
dedicated to “The Holy Martyrs Filofteia of 
Curtea de Argeș, Tatiana of Craiova and Sunniva 
of Bergen”, Norway.
This visit was occasioned by the consecration of 
the place of worship, celebrated by the two hier-
archs and followed by the Holy and Divine Litur-
gy they officiated alongside a synaxis of priests 
and deacons, in the presence of many faithful 
coming from Bergen and the surrounding area, 
to attend this spiritual event.

Duminică, 3 octombrie 2021 (a XIX-a după Rusa-
lii – Predica de pe munte – iubirea vrăjmașilor), 
la invitația Preasfințitului Părinte Macarie, 
Episcopul ortodox român al Europei de Nord, 
și a părintelui Pop Andrei Marius, paroh al 
comunității române din Bergen, Preasfințitul 
Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și 
Sătmarului, împreună cu o Delegație Eparhi-
ală s-a aflat în mijlocul comunității românești 
a Parohiei Ortodoxe Române cu hramuri-
le „Sfintele Mucenițe Filofteia de la Curtea 
de Argeș, Tatiana de la Craiova și Sunniva din  
Bergen”, Norvegia.
Cu acest prilej, cei doi ierarhi au târnosit 
lăcașul de închinare, după care au săvârșit Sfân-
ta și Dumnezeiasca Liturghie, fiind înconjurați 
de un sobor de preoți și diaconi, în prezența 
numeroșilor credincioși care au venit din 
Bergen și din împrejurimi pentru a participa la 
acest eveniment duhovnicesc.

Archdeacon Adrian Dobreanu

Diocese of Maramureș and SătmarEpiscopia Maramureșului și Sătmarului
Arhid. Adrian Dobreanu

Sfințirea bisericii românești 
din Bergen, Norvegia 
The consecration of the Romanian  
church in Bergen
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At the end of the divine service, His Grace Iustin 
conferred to parish priest Pop Andrei Marius the 
Honorary Order “Archbishop Justinian” and the 
Library established on this occasion was award-
ed the Honorary Medal “Archbishop Justinian”.
His Grace Macarie, the Romanian Orthodox Bish-
op of Northern Europe, conferred to the delega-
tion of Maramureș the “Northern Cross”, the 
highest distinction for clergy and laity awarded 
by the Diocese of Northern Europe.
The pastoral-cultural centre includes the parish 
church, the winter chapel, the community hall 
and the library “Metropolitan Bartolomeu 
Anania and Archbishop Justinian”, containing a 
collection of approximately 3,000 volumes, and 
established under a joint project of the Roma-
nian Orthodox Church and the County Library 
“Petre Dulfu” of Baia Mare.

La final, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a 
conferit părintelui paroh Pop Andrei Marius 
Ordinul Omagial „Justinian Arhiepiscopul”, iar 
pentru Biblioteca inaugurată – Medalia Omagi-
ală „Justinian Arhiepiscopul”.
De asemenea, Preasfințitul Părinte Macarie, 
Episcopul ortodox român al Europei de Nord 
a conferit delegației maramureșene „Crucea 
Nordului”, cea mai înaltă distincție pentru 
clerici și mireni a Episcopiei Europei de Nord.
Așezământul pastoral-cultural cuprinde bise-
rica parohială, paraclisul de iarnă, sala socială 
și biblioteca „Mitropolit Bartolomeu Anania și 
Justinian Arhiepiscopul” – edificiul, ce însumea-
ză aproximativ 3.000 de volume, a fost  înființat 
printr-un proiect comun al Bisericii Ortodoxe 
Române și al Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” 
din Baia Mare. 
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On Friday, October 15th, 2021, at the Royal Palace in 
Bucharest, in the Throne Hall, institutions, organiza-
tions, and personalities of Romania and the Repub-
lic of Moldova were awarded distinctions on the 
eve of the centennial anniversary of the birth of 
King Michael I.
Her Majesty Margareta, Custodian of the Crown, 
presided over four successive ceremonies, in which 
six Royal Scholarships, six High Patronages, seven-
teen Royal Purveyor patents, and twelve Royal 
Decorations were awarded. The ceremonies were 
attended by His Royal Highness Prince Radu and 
Her Royal Highness Princess Maria.

Vineri, 15 octombrie 2021, la Palatul Regal 
din București, în Sala Tronului, au fost distinse 
instituții, organizații și personalități din România și 
Republica Moldova, în preajma aniversării cente-
narului nașterii Regelui Mihai I.
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a 
prezidat patru ceremonii succesive, în care au fost 
înmânate șase burse regale, șase Înalte Patronaje, 
șaptesprezece brevete de Furnizor Regal și două-
sprezece decorații regale. La ceremonii au parti-
cipat Alteța Sa Regală Principele Radu și Alteța Sa 
Regală Principesa Maria.

Episcopului Macarie al Europei 
de Nord i s-a conferit Crucea 
Casei Regale a României 
His Grace Bishop Macarie Drăgoi of the Diocese 
of Northern Europe was decorated with the 
Cross of the Royal Family of Romania
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On Friday, October 15, 2021, in the Throne Hall of 
the Royal Palace in Bucharest, on the centennial 
commemoration of the birth of King Michael I, His 
Grace Macarie, Bishop of the Romanian Ortho-
dox Diocese of Northern Europe, was among the 
personalities to whom the Royal House of Romania 
awarded decorations. In the ceremony presided 
over by Her Majesty Margareta, the Custodian of 
the Crown, a ceremony attended by His Royal High-
ness Prince Radu and Her Royal Highness Princess 
Maria, His Grace Macarie received “The Cross of 
the Romanian Royal House” for his entire religious 
and missionary activity in the service of the Roma-
nian Orthodox Church and especially of the Roma-
nians in Europe, to whom he seeks to bring comfort 
and spiritual guidance; for his social activity, the 
collection of donations for the children in the coun-
try whose parents work abroad, and the founding 
of countless Romanian places of worship through-
out Northern Europe, providing Romanians with a 

Vineri, 15 octombrie 2021, la Palatul Regal din 
București, în Sala Tronului, cu prilejul aniversării 
centenarului nașterii Regelui Mihai I, Preasfințitul 
Părinte Macarie, Episcopul Episcopiei Ortodo-
xe Române a Europei de Nord, s-a aflat printre 
personalitățile care au fost decorate de Casa Rega-
lă a României. În cadrul ceremoniei prezidate de 
către Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroa-
nei, ceremonie la care au participat Alteța Sa Rega-
lă Principele Radu și Alteța Sa Regală Principesa 
Maria, Preasfințitul Macarie a primit „Crucea Casei 
Regale a României” pentru întreaga sa activitate 
religioasă şi misionară în slujba Bisericii Ortodoxe 
Române şi în special a românilor din Europa, căro-
ra caută să le aducă alinare şi îndrumare spiritu-
ală. Pentru activitatea sa socială în cursul căreia 
a organizat colecte pentru copiii rămaşi în ţară 
ai părinţilor plecaţi la lucru în străinătate. Pentru 
ctitorirea a nenumărate lăcaşuri de cult româneşti 
pe tot cuprinsul Europei de Nord oferind românilor 

Copenhaga
Rev. Fr. Octavian-Horațiu Mureșan

Copenhagen

Preot Octavian-Horațiu Mureșan

Cronica unei legături  
de suflet: Părintele 
Episcop Macarie Drăgoi  
și Casa Regală a României 
The chronicle of a heartfelt connection:
His Grace Macarie Drăgoi and the Royal 
Family of Romania
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place of union and spiritual comfort; and for the 
tireless pastoral collaboration and support offered 
to My family throughout the years – as states the 
Letter patent Her Majesty Margareta issued on this 
occasion.
”The Cross of the Romanian Royal House” is a 
distinction created by King Michael in 2008 and 
awarded to those collaborators or personalities 
from Romania or abroad who have supported the 
activity of the Royal House continuously, or to 
those who have offered an essential contribution 
towards the Royal House. It is awarded to person-
alities of Romanian society, representing civil soci-
ety, the world of culture, or diplomacy. 
The heartfelt connection between His Grace Bish-
op Macarie and the Royal House of Romania has a 
beautiful history. The central moments deserve to 
be briefly mentioned in the following lines.
In December 2006, while he was the ecclesiarch 
of the Metropolitan Cathedral in Cluj-Napoca, 
prompted by the generous Metropolitan Barto-
lomeu Anania, father Macarie had the honor of 
receiving and hosting King Michael I in his native 
village of Spermezeu, together with Queen Ana 
and Their Royal Highnesses, Princess Margareta 
and Prince Radu, Princess Elena and her husband, 
Alexander McAteer. Their Majesties and Highness-
es visited the area of   Bistriţa and Năsăud, respec-
tively the Ţibleș and Bârgău Valleys, spending the 
New Year at the Nicula Monastery. The episode 
was recounted with great emotion by the future 
hierarch of the Orthodox Romanians in Scandina-
via over the years in the memoir “10 years with my 
Metropolitan Bartolomeu Anania (1998-2008): in 
loving memory”. We thus learn that Princess Elena, 
together with her British husband, was close to 
the Romanian Orthodox Parish “Venerable Macar-
ius the Great” in Mirfield-Leeds, Great Britain, 
newly established at the time, and that their first 
contact with the young hieromonk Macarie Drăgoi, 
who was in the United Kingdom on academic and 
missionary purposes, had taken place in 2004. The 
diary then takes us back to that frosty morning in 
late December, describing how the distinguished 
guests caroled the “Villages of Crucifixions” on 
Țibleș Valley, attending archaic traditional customs 
such as the folk theater “Viflaimul” or “Colindul 
Stelei.” An unprecedented moment, with a signifi-

un loc de unire şi răgaz sufletesc. Și pentru colabo-
rarea şi ajutorul pastoral neobosit acordat familiei 
Mele de-a lungul anilor – așa cum este menționat 
în brevetul pe care Majestatea Sa Margareta l-a 
semnat cu această ocazie.
„Crucea Casei Regale” a României, distincție insti-
tuită de Regele Mihai în anul 2008, se acordă acelor 
colaboratori sau personalități din România sau din 
străinătate care au sprijinit activitatea Casei Regale 
în mod continuu sau care au făcut o faptă impor-
tantă față de Casa Regală, bucurându-se de presti-
giu în societatea românească, reprezentând socie-
tatea civilă, lumea culturii sau a diplomației.
Legătura de suflet dintre Părintele Episcop Maca-
rie și Casa Regală a României are o istorie frumoa-
să, ale căreia principale momente se cuvin a fi 
menționate sumar în cele ce urmează. 
Astfel, în luna decembrie a anului 2006, pe când 
era ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-
Napoca, la îndemnul și aleasa ospitalitate a Mitro-
politului Bartolomeu Anania, părintele Macarie a 
avut cinstea de a primi și a găzdui în satul său natal 
Spermezeu pe Regele Mihai I, împreună cu Regina 
Ana și cu Altețele Lor Regale, Principesa Margare-
ta și Principele Radu, Principesa Elena și soțul ei, 
Alexander McAteer, Majestățile și Altețele vizitând 
zona Bistriței și Năsăudului, respectiv Văile Țibleșu-
lui și Bârgăului, cumpăna dintre ani petrecând-o la 
Mănăstirea Nicula. Episodul este relatat cu multă 
emoție de cel care avea să devină peste ani ierar-
hul românilor ortodocși din Scandinavia în volumul 
memorialistic 10 ani cu Mitropolitul meu Bartolo-
meu Anania (1998-2008): amintiri la capătul doru-
lui. Aflăm astfel că Principesa Elena alături de soțul 
său britanic erau de fapt apropiați ai Parohiei Orto-
doxe Române „Sfântul Cuvios Macarie cel Mare” 
din Mirfield-Leeds, Marea Britanie, nou-înființată 
pe atunci, și că primul contact al lor cu tânărul 
ieromonah Macarie Drăgoi, aflat atunci în scop 
academic și misionar în Regatul Unit, avusese loc 
încă din anul 2004. Lecturând în continuare pagi-
nile jurnalului, suntem purtați cu gândul în acea 
dimineață geroasă de sfârșit de decembrie, aflând 
cum distinșii oaspeți au colindat „Satele Răstig-
nirilor” de pe Valea Țibleșului, fiind martori la 
tradiții arhaice precum teatrul popular „Viflaimul” 
sau „Colindul Stelei”. Un moment inedit, de mare 
impact asupra suveranului român, a avut loc când 
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cant impact on the Romanian sovereign, occurred 
when “Alexandru Poenar, from Popoasa, handed 
King Michael a picture inherited from his father. A 
photograph documenting a moment in the latter’s 
youth, dating from the year 1926, when he was 
a member of the Gendarmerie in Chisinau and 
was standing next to the future King Michael, at 
that time a five-year-old child” (10 years with my 
Metropolitan Bartolomeu Anania (1998-2008)..., 
pp. 429-432). 
Two years later, in June 2008, Bishop Macarie partic-
ipated in the celebration of sixty years of marriage 
– the “Diamond Wedding” of King Mihai and Queen 
Ana, at the Romanian Athenaeum in Bucharest. 
This significant event marked six decades since 
they received the Sacrament of Marriage in 1948 – 
unfortunately celebrated in exile, in Greece – years 
marked by difficulties, sadness but also by the joy 
of the birth of five girls, to paraphrase the prayer of 
Mystery of Holy Matrimony. 
Communion with the Royal House of Romania 
continued over the years, discreetly but actively. 
Bishop Macarie followed with great interest the 
state of health of His Majesty Michael, who retired 
from public life in 2016, commemorating him 
during the religious services and launching multi-
ple public appeals for prayer when His Majesty’s 
health started to worsen. 
In the same year, 2016, on the celebration of 
Holy Easter, Their Royal Highnesses (at that 
time) Crown Princess Margareta, Custodian of 
the Crown, and Prince Radu visited Stockholm 
for Easter for the first time, and were warmly 
welcomed by the Romanians in the community. 
During the royal visit that Princess Margareta and 
Prince Radu paid to the Kingdom of Sweden, the 
guests were received by His Grace Bishop Macarie 
Drăgoi of Northern Europe, on the Easter day, at 
the Resurrection Service, and on the second day 
of Easter, May 2, 2016, at the Episcopal Center 
in the capital of the Kingdom of Sweden where 
they participated in the consecration service of 
the Episcopal Chapel. During the event, His Grace 
Macarie Drăgoi awarded Princess Margareta the 
“Northern Cross” Order, the highest distinction 
of the Romanian Orthodox Diocese of Northern 
Europe. It was a token of appreciation that Roma-
nians living in this part of Europe, traditionally 

„badea Alexandru Poenar, de pe Popoasa, i-a înmâ-
nat regelui Mihai o fotografie moștenită de la tatăl 
său, fotografie ce imortaliza o clipă a tinereții celui 
din urmă, din anul 1926, când era militar în Jandar-
merie la Chișinău și se afla lângă viitorul rege Mihai, 
pe atunci un copil la frageda vârstă de cinci ani” (10 
ani cu Mitropolitul meu Bartolomeu Anania (1998-
2008)..., pp. 429-432).
Doi ani mai târziu, în luna iunie a anului 2008, 
Episcopul Macarie a participat la Ateneul Român 
din București la manifestările prilejuite de împli-
nirea a șaizeci de ani de căsătorie, la aniversarea 
„Nunții de diamant” dintre Regele Mihai și Regi-
na Ana. Evenimentul, cu o încărcătură deosebită, 
avea să marcheze șase decenii de la Taina Cununiei 
primită în anul 1948, oficiată, din nefericire, în exil, 
în Grecia – ani marcați de greutăți, tristeți dar și de 
bucuria nașterii a cinci fete – parafrazând rugăciu-
nea din cadrul Tainei Sfintei Cununii.
Comuniunea cu Casa Regală a României a conti-
nuat pe parcursul anilor, discret dar activ, părin-
tele episcop urmărind cu interes mai ales starea 
de sănătate a Majestății Sale Mihai, retras din 
viața publică în anul 2016, pomenindu-l în cadrul 
sfintelor slujbe și lansând multiple apeluri publi-
ce la rugăciune atunci când aceasta a început să 
se înrăutățească.
În același an 2016, cu ocazia Sfintelor Paști, Altețe-
le Lor Regale (pe atunci) Principesa Moștenitoare 
Margareta, Custodele Coroanei și Principele Radu 
s-au aflat pentru prima dată de Praznicul Învierii la 
Stockholm, unde au fost primiți cu multă căldură 
de românii din comunitate. În cadrul vizitei rega-
le pe care Principesa Margareta și Principele Radu 
au efectuat-o în Regatul Suediei, oaspeții au fost 
primiți de către Preasfințitul Părinte Episcop Maca-
rie Drăgoi al Europei de Nord, în ziua de Paști, la 
Slujba Învierii, iar a doua zi de Paști, 2 mai 2016, 
la Centrul Episcopal din capitala Regatului Suediei 
unde au partcipat la slujba de târnosire a Paracli-
sului Episcopal. În cadrul manifestării, Preasfințitul 
Părinte Episcop Macarie Drăgoi a conferit Principe-
sei Margareta Ordinul „Crucea Nordului”, cea mai 
înaltă distincție a Episcopiei Ortodoxe Române a 
Europei de Nord, ca semn al prețuirii pe care româ-
nii ce trăiesc în această parte a Europei, condusă 
prin tradiție de dinastii monarhice, doresc să o 
arate Casei Regale a României. Tot atunci, ierarhul 



Familia Regală la casa părintească a Preasfințitului Macarie, în mijlocul Familiei mici și mari din satul său natal Spermezeu, jud. Bistrița-Năsăud, 29 
decembrie 2006 | The Royal Family at the parental home of His Grace Macarie, in the midst of the small and large Family from his native village Sper-
mezeu, Bistrita-Năsăud county, December 29th, 2006
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ruled by monarchies, wanted to offer to the Royal 
House of Romania. Also, at that time, the hier-
arch offered the Royal Highnesses a monograph 
(with bilingual text in Romanian and English) on 
the new Romanian wooden church in the Swedish 
town of Sölvesborg and some traditional Roma-
nian artifacts from his personal collection. 
A moment of great sadness, also observed in the 
Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe, 
was the passing of King Michael on December 5, 
2017. On this occasion, Bishop Macarie recalled 
the providential meetings with his Majesty, 
remembering “the noble, distinguished conduct 
of King Michael and Queen Ana, which blended 
so naturally with the openness, delicacy, and 
warmth they showed towards the simple people 
of their nation.” In this sense, His Grace Macarie 
evoked the personality of the royal family, saying: 
“I cannot forget how, at the diamond jubilee of 
their marriage, which took place in 2008, and 
which I had the honour to attend, Queen Ana 
inquired naturally and directly about my moth-
er. She had met her two years before, when the 
King and Queen and the other members of the 
Royal Family had visited my native village, Sper-
mezeu, in the region of Năsăud, on a visit that 
turned into a beautiful village celebration. I was 
surprised to see that they carried in their hearts 
a vivid memory of that visit, lovingly keeping the 
gifts they received there, including the tradi-
tional folk attire”. Continuing his panegyric, the 
hierarch emphasized that “King Michael and his 
predecessors considered that the title of their 
nobility was precisely that of being kings of this 
Romanian, Christian and Orthodox people, whom 
they loved and respected, as we no longer know 
to do today” and called for the eternal obser-
vance of the memory and praying for the late 
King. “Let us thank King Michael for his noble, 
discreet, and dignified presence among us and 
pray for the repose of his soul. It is appropriate, 
on this occasion, to spiritually meditate on what 
royalty meant for us, the Romanians, but also 
on the historical tragedies that directly involved 
Romania and King Michael. Let us, therefore, 
remember King Michael and pray the Good God 
to place his soul with the righteous into eternal 
rest,” concluded the hierarch on that occasion. 

a mai oferit în dar Altețelor Regale un volum mono-
grafic (cu text bilingv în română și engleză) despre 
noua biserică românească de lemn din orașul 
suedez Sölvesborg și câteva artefacte tradiționale 
românești din colecția sa personală.
Un moment de mare tristețe, marcat și în Episco-
pia Ortodoxă Română a Europei de Nord a fost 
trecerea la cele veșnice a Regelui Mihai, în data 
de 5 decembrie 2017. Cu acest prilej Părintele 
Episcop a rememorat întâlnirile providențiale cu 
Majestatea sa, amintindu-și de „ţinuta nobilă, 
plină de distincţie, a Regelui Mihai şi a Reginei 
Ana, care se îmbina atât de firesc cu deschiderea, 
delicateţea şi căldura pe care o manifestau faţă 
de oamenii simpli ai poporului lor”. În acest sens, 
evoca Preasfinţitul Macarie personalitatea famili-
ei regale, „nu pot uita cum, la jubileul de diamant 
al căsătoriei lor, ce a avut loc în 2008, la care am 
avut cinstea să particip, Regina Ana m-a între-
bat, simplu şi direct, ce mai face mama mea? O 
cunoscuse cu doi ani înainte, când Regele şi Regi-
na şi ceilalţi membri ai Familiei Regale, vizitaseră 
satul meu natal, Spermezeu, din părţile Năsăudu-
lui, într-o vizită ce s-a transformat într-o frumoa-
să sărbătoare a satului. Am fost surprins să văd 
că purtau în suflet o amintire vie a acelei vizite, 
păstrând cu drag darurile primite de acolo, prin-
tre care şi costumele tradiţionale de sărbătoare”. 
În continuarea panegiricului, ierarhul a subliniat 
că „Regele Mihai şi predecesorii săi au socotit că 
titlul nobleţei lor este tocmai acela de a fi regi ai 
acestui popor român, creştin şi ortodox, pe care 
l-au iubit şi respectat, cum noi nu mai ştim să o 
facem astăzi” și a îndemnat la respectarea eternă 
a memoriei și la înălțarea rugăciunilor de pome-
nire pentru Rege. „Să îi mulţumim Regelui Mihai 
pentru prezenţa nobilă, discretă şi demnă printre 
noi şi să ne rugăm pentru odihna sufletului său. Se 
cuvine, cu acest prilej, să medităm duhovniceşte 
şi la ceea ce a însemnat regalitatea pentru noi, 
românii, dar şi la tragediile istorice care au impli-
cat direct România şi pe Regele Mihai. Să ne 
amintim, aşadar, de Regele Mihai şi să ne rugăm 
pentru ca Bunul Dumnezeu să aşeze sufletul său 
acolo unde drepţii se odihnesc” a conchis ierarhul 
nostru cu acel prilej.
Ierarhul românilor ortodocși din Europa de Nord 
a făcut apoi parte din soborul de arhierei care 
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The bishop of the Orthodox Romanians in North-
ern Europe was then part of the synaxis of bishops 
who performed the funeral service of King Michael 
on December 16, 2017, in the Patriarchal Cathedral 
in Bucharest, the same place of worship where His 
Majesty had once been anointed as underage king, 
at the age of six, by Patriarch Miron. The Sover-
eign of Romania now has eternal rest at Curtea de 
Argeș, where he was buried in the New Cathedral, 
on the evening of the same day in 2017. 
His Grace Macarie’s connections with the Royal 
family continued even after the passing of King 
Michael. In 2019, the Romanians in Copenhagen 
joyfully received the Holy Light, celebrating the 
Resurrection together with their Bishop and the 
Royal Family of Romania, who chose to spend the 
Easter holidays in the Romanian Orthodox commu-
nity in the capital of the Danish kingdom. Bishop 
Macarie then celebrated the Resurrection Service 
in the presence of Her Majesty Margareta, Custo-
dian of the Romanian Crown, and His Royal High-
ness Prince Radu. In the pastoral speech given 
on that occasion, the hierarch warmly thanked 
the distinguished guests for their dignified and 
noble presence and highlighted the importance of 
preserving and cultivating the Christian heritage, 
stating that when people reject this heritage, on 
which our European civilization was built,” they cut 
their roots, deny their past, alter their present and 
refuse their future.” In her turn, in her thanksgiving 
address, Her Majesty Margareta stated that it was 
a great joy and privilege to be in the middle of the 
community on the holy night of the Resurrection 
and, thinking of the motherland, she urged those 
present not to forget tradition and spirituality, 
ending with the Easter greeting: “Christ is risen!”
Following the awarding of the Cross of the Roma-
nian Royal House to His Grace Macarie, we have 
presented above some chronological milestones in 
a living, heartfelt connection between the Church 
and the King, throughout years that were informed 
by respect, unity, civility, propriety and sobriety. 
Most importantly, the common denominator of 
the history and existence of the Royal Family of 
Romania, at least over the last half-century, is faith. 
A deep faith manifest in charitable deeds and acts 
of recognition and appreciation, such as the cele-
bration that has inspired the present chronicle.

au săvârșit în data de 16 decembrie 2017 slujba 
de înmormântare a Regelui Mihai în Catedrala 
Patriarhală din București, același lăcaș de cult în 
care Majestatea Sa fusese odinioară uns ca rege 
minor, la vârsta de șase ani, de către Patriarhul 
Miron. Suveranul României își doarme somnul de 
veci la Curtea de Argeș, fiind înhumat, în Noua 
Catedrală, în seara aceleiași zile din anul 2017.
Legăturile Preasfințitului Macarie cu familia Re- 
gală au continuat și după mutarea în veșnicie 
a Regelui Mihai, astfel că, în anul 2019, românii 
din Copenhaga s-au bucurat de primirea Sfintei 
Lumini, sărbătorind Învierea împreună cu Episco-
pul lor și cu Familia Regală a României, care a ales 
să petreacă sărbătorile pascale în comunitatea 
ortodoxă română din capitala regatului danez. 
Slujba Învierii a fost oficiată atunci de către Părin-
tele Episcop Macarie în prezența Majestății Sale 
Margareta, Custodele Coroanei Române și a Alteței 
Sale Regale Principele Radu. În cuvântul pastoral 
rostit cu acea ocazie, ierarhul le-a mulțumit căldu-
ros înalților oaspeți pentru prezența lor demnă și 
nobilă și a evidențiat importanța păstrării și culti-
vării moștenirii creștine, precizând că atunci când 
omul respinge această moștenire, pe care s-a 
clădit civilizația noastră europeană, „îşi taie rădă-
cinile, îşi reneagă trecutul, îşi alterează prezentul 
şi îşi refuză viitorul”. La rândul său, în cuvântul de 
mulțumire, Majestatea Sa Margareta a evidențiat 
faptul că este o mare bucurie și privilegiu să se 
afle în mijlocul comunității în sfânta noapte a Învi-
erii și, cu gândul la patria mamă, i-a îndemnat pe 
cei prezenți să nu uite de tradiție și de spirituali-
tate, încheind cu salutul pascal: „Hristos a înviat!” 
Pornind de la evenimentul decorării Preasfințitul 
Părinte Macarie cu „Crucea Casei Regale” a 
României, am încercat în rândurile de mai sus 
să prezentăm câteva repere cronologice ale 
unei legături vii, de suflet, dintre Biserică și 
Rege, ani ce s-au aflat sub auspiciul respectului, 
unității, bunei cuviințe, al decenței și sobrietății 
lăuntrice. Însă numitorul comun al istoriei și 
existenței Familiei Regale a României, cel puțin 
în ultima jumătate de secol, rămâne credința. O 
credință profundă, manifestată în fapte carita-
bile dar și în fapte de recunoaștere și apreciere 
precum festivitatea ce a constituit resortul 
desfășurării pe larg a acestei cronici.     



Primirea Altețelor Regale la Centrul 
Episcopal din Stockholm și confe-
rirea Principesei Margareta a Or-
dinului „Crucea Nordului”, Lunea 
Luminată, 2 mai 2016 | The recep-
tion of Their Royal Highnesses at 
the Diocesan Center in Stockholm 
and the conferment of the Order 
of the "Northern Cross" to Princess 
Margareta, Bright Monday, May 
2nd, 2016





În Duminica Învierii, 28 aprilie 2019, după Agapa pascală, la Ambasada României în Copenhaga | On Easter Sunday, April 28th, 2019, after the Paschal 
Agape, at the Romanian Embassy in Copenhagen
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With the blessing of His Eminence Metropolitan † 
Andrei Andreicuț, on Friday April 16th, 2021, at 3.30 
p.m., in the church of Coroana, Bistrița county, His 
Grace Bishop † Macarie Drăgoi of the Diocese of 
Northern Europe celebrated the Holy Liturgy of 
Presanctified Gifts, followed by a sermon. The 
service concluded with the launch of three volumes 
in the “North of the Right-Worshipping Faith” 
collection, issued by Felicitas Publishing House of 
the Diocese of Northern Europe, and authored by 
His Grace Bishop Macarie:

Vol. 1  The Courage of Living Beautifully: Five  
Heartfelt Addresses
Vol. 2   Seven Encounters of Lent: How to Cultivate 
Repentance in a Callous World 
Vol. 3  Fear Not! Words of Comfort and Encour-
agement During the Pandemic

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Mitropolit † Andrei Andreicuț, vineri, 16 aprilie 
2021, ora 15.30, în biserica de la Coroana, Bistrița, 
Preasfințitul Părinte Episcop † Macarie Drăgoi 
al Episcopiei Europei de Nord a săvârșit Sfânta 
Liturghie a Darurilor înainte sfințite, urmată de 
un cuvânt de învățătură. După slujbă a avut loc 
și lansarea cărților din colecția „Nordul Dreptei 
Credințe”, apărute la Editura Felicitas a Episcopiei 
Europei de Nord, avându-l ca autor pe Preasfințitul 
Părinte Episcop Macarie:

Vol. 1  Curajul de a trăi frumos – 5 cuvântări ale 
inimii
Vol. 2   7 întâlniri ale Postului Mare – Cum putem 
cultiva pocăința într-o lume a învârtoşării
Vol. 3  Nu vă temeți – Cuvinte de mângâiere şi 
îmbărbătare în vremea pandemiei

Trei volume din colecția „Nordul 
Dreptei Credințe” apărute la 
Editura Felicitas a Episcopiei 
Europei de Nord, 16 aprilie 2021 
Three volumes in the “North of the  
Right-Worshipping Faith” collection issued  
by Felicitas Publishing House of the Diocese  
of Northern Europe, April 16th, 2021
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On December 14th, 2021, with the blessing of 
His Eminence Teofan, Metropolitan of Moldavia 
and Bukovina, the Romanian Orthodox Christian 
Students’ Association – Iași Branch organized 
for the Lord’s Nativity Advent a very interesting 
conference seeking to provide spiritual answers to 
the question: “Why do I feel lonely in the era of 
communication?”
The conference was delivered by His Grace Macarie 
Drăgoi, Bishop of the Romanian Orthodox Diocese 
of Northern Europe, and based on his extensive 
experience in the pastoral care for the young, in 
relation to the challenges they face in the countries 
he shepherds.
The same event hosted the launch of a book enti-
tled Ten Years with my Metropolitan, Bartolomeu 
Anania (1998-2008): Loving Memories, authored 
by His Grace Macarie and published by Polirom  

Cu binecuvântarea Părintelui Mitropolit Teofan, 
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Asociația 
Studenților Creștini Ortodocși Români – Filiala Iași 
a organizat în data de 14 decembrie 2021 o foarte 
interesantă conferință din Postul Nașterii Domnu-
lui, care a căutat să ofere un răspuns duhovnicesc 
la întrebarea: „De ce mă simt singur într-o eră a 
comunicării?”
Conferința a fost susținută de către Preasfințitul 
Părinte Macarie Drăgoi, Episcop al Episcopiei Orto-
doxe Române a Europei de Nord, care are o largă 
experiență în lucrarea de pastorație a tinerilor și în 
ceea ce privește provocările cu care se confruntă 
aceștia în țările pe care le păstorește.
În cadrul aceluiași eveniment a avut loc și lansarea 
cărții 10 ani cu mitropolitul meu, Bartolomeu Anania 
(1998-2008). Amintiri la capătul dorului, scrisă de 
Preasfințitul Macarie și publicată la Editura Polirom.  

Conferință ASCOR Iași 
și lansare de carte a 
Preasfințitului Macarie 
ASCOR Iași conference and book launch  
of His Grace Bishop Macarie
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lishing House. The personality of the metropoli-
tan and scholar Bartolomeu Anania was evoked 
and paid homage, in an event marking a century 
since his birth and a decade since his repose in the 
Lord. The book dwells on the spiritual relationship 
developed between His Grace Macarie – a Semi-
nary student, theologian, monk and hierarch – and 
Metropolitan Bartolomeu, whom he encountered 
first in his writings, and later face to face. 
Addresses were delivered by Reverend Father 
Constantin Sturzu – spokesperson of the Archdio-
cese of Iași – and Professor Grigore Ilisei, writer 
and journalist, who also read out the succinct pres-
entation of this volume written by rev. Radu Preda: 
From the young Seminary student, then the 
student in Theology, to today’s monastic and hier-
arch, the stream of memory flows, meets vari-
ous affluents, briefly stops, resumes its course 
and ends up in the delta of collective memories. 
These pages confirm and reconfirm important 
moments, not only in the life of Metropolitan 
Bartolomeu, but more significantly in the life of 
Christ’s Church, whom he had the privilege and 
inspiration to serve.

Lansarea de carte reprezintă un moment de evoca-
re și omagiere a personalității părintelui mitropo-
lit și cărturar Bartolomeu Anania, cu ocazia împli-
nirii unui secol de la naștere și a unui deceniu de 
la plecarea sa fizică dintre noi. Cartea surprinde 
relația duhovnicească dintre Preasfințitul Maca-
rie – seminaristul, teologul, monahul, arhiereul 
– și mitropolitul Bartolomeu, pe care mai întâi l-a 
cunoscut prin lecturi, iar mai apoi față către față.
În cadrul evenimentului au luat cuvântul Părin-
tele Constantin Sturzu – purtătorul de cuvânt 
al Arhiepiscopiei Iașilor – și Dl. profesor Grigore 
Ilisei, scriitor și jurnalist, care au lecturat și succin-
ta prezentare a volumului, alcătuită de Părinte-
le Radu Preda: 
De la tânărul seminarist, apoi student teolog, la 
monahul şi arhiereul de azi, râul memoriei curge, 
se intersectează cu tot felul de afluenţi, face scur-
te pauze, reporneşte şi se varsă în delta amintirii 
de obşte. Paginile de faţă confirmă şi reconfirmă 
momente importante, nu doar din viaţa mitropoli-
tului Bartolomeu, cât mai cu seamă din cea a Bise-
ricii lui Hristos, pe care a avut privilegiul şi inspiraţia 
să o slujească.





Filantropia
Philanthropy
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With God’s help, we have completed our humani-
tarian campaigns conducted by the Romanian 
Orthodox Diocese of Northern Europe during this 
Advent for the Lord’s Nativity (2020). The 700 bene-
ficiaries of our humanitarian projects in Romania, 
most of them children, numerous families or elder-
ly underprivileged persons have already received 
their gifts. 
With the direct contribution of His Grace Bishop 
Macarie Drăgoi, dozens of volunteers coordinated 
by priests worked to collect, gift-wrap, prepare 
for transport the donations generously offered, at 
the onset of winter, by the members of Romanian 
parishes on the territory of the three Scandinavian 
countries: Sweden, Denmark and Norway.
Our various campaigns delivered new winter cloth-
ing and footwear to children in the north-western 
area of the country; the orphans hosted at Valea 

Am încheiat, cu ajutorul lui Dumnezeu, campaniile 
umanitare derulate la nivelul Episcopiei Ortodoxe 
Române a Europei de Nord în acest post al Nașterii 
Domnului (2020). Cei 700 de beneficiari din Româ-
nia ai proiectelor noastre umanitare, majoritatea 
copii, familii numeroase sau persoane vârstnice 
fără posibilități materiale, au intrat deja în posesia 
darurilor oferite. 
Cu implicarea directă a Preasfințitului Părin-
te Episcop Macarie Drăgoi, zeci de voluntari 
coordonați de preoții slujitori s-au străduit să 
colecteze, să ambaleze, să pregătească pentru 
transport: cadourile generoase oferite, în prag de 
iarnă, de către credincioșii parohiilor românești 
de pe teritoriul celor trei țări scandinave Suedia, 
Danemarca și Norvegia.
Astfel, în cadrul diferitelor campanii, au primit 
îmbrăcăminte și încălțăminte nouă, de sezon, copiii  

Darurile de Crăciun din Episcopia 
Europei de Nord au ajuns,  
în preajma Sărbătorii Nașterii 
Domnului, la 700 de bătrâni  
și copii nevoiași din România
The Christmas gifts from the Episcopate of Northern 
Europe reached, on the eve of the Feast of Lord’s Nativity, 
700 elderly people and underprivileged children in Romania
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Plopului found under the Christmas tree parcels 
with everything they needed for the winter. The 
caravan of donations reached the needy families in 
Vâlcea and Gorj counties, who received clothes and 
footwear, as well as computers or tablets for online 
schooling. We did not forget about the elderly 
and the mentally impaired persons in the nursing 
homes of Teleorman county. In the same county, in 
partnership with Dobrogostea parish, we offered 
many gifts to children in impoverished families 
of the neighbouring villages. In different areas of 
Romania, one family in Bistrița-Năsăud county 
and another in Sibiu county, facing great financial 
hardship at the onset of winter, received unex-
pected help from volunteers of our Diocese who 
repaired their house roofs; and in Bacău county a 
young widow with four young children was able to 
furnish her house, with the help of our generous 
people. The heating expenses were covered over 
the winter for a large family with 13 children in 
Constanța county; the financial aid granted to the 
children in need of Copșa Mică and Valea Viilor was 
much increased, in these days before the celebra-
tion of the Lord’s Nativity.
Remembering the words of Saint John Chrys-
ostom: “Give alms to the poor, and even if you 
shall have nothing to say for yourself on the 
Judgment Day, a thousand mouths will speak up 
for you”, we beseech the Most Merciful God to 
bestow His divine gifts on each of the benefac-
tors, from the great abundance of Mercy of our  
Heavenly Father. 

din zona de nord-est a țării, iar orfanii de la Valea 
Plopului au găsit sub brăduț câte o cutie cu toate 
cele necesare pentru a trece cu bine pragul iernii. 
Caravana cu pachete a ajuns și la familiile nevoiașe 
din județele Vâlcea și Gorj, care au primit îmbrăcă-
minte, încălțăminte, dar și calculatoare sau tablete 
pentru școala online. Nu au fost uitați nici vârstni-
cii și persoanele cu probleme de sănătate minta-
lă aflați în centrele de îngrijire socială din județul 
Teleorman. În același județ, printr-o colaborare cu 
parohia Dobrogostea, a fost posibil să li se ofere 
multe daruri copiilor din familiile nevoiașe din 
satele adiacente. În altă parte a țării, o familie din 
județul Bistrița-Năsăud și o alta din județul Sibiu, 
aflate în mare dificultate în prag de iarnă, au primit 
un ajutor nesperat din partea unor voluntari ai 
Episcopiei noastre în vederea reparării acoperișului 
casei, iar în județul Bacău o tânără văduvă cu patru 
copii mici a reușit, cu ajutorul dumneavoastră, 
al oamenilor de bună-credință, să achiziționeze 
mobilă pentru locuință. Unei familii numeroase 
din județul Constanța, având 13 copii, i s-a asigu-
rat încălzirea pe timp de iarnă, iar copiii nevoiași 
din Copșa Mică și Valea Viilor au primit și în aceste 
zile premergătoare praznicului Nașterii Domnului 
bursele sociale mult mai consistente.
Luând aminte la cuvintele Sfântului Ioan Gură de 
Aur: „Miluiți pe cel sărac și chiar dacă veți tăcea la 
Judecată o mie de guri vă vor lua apărarea”, rugăm 
pe Bunul Dumnezeu ca fiecare dintre binefăcători 
să primească daruri cerești, revărsate din Marea 
Milostivire a Părintelui nostru Cel Ceresc. 
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On the feast day of the Holy Hierarch Nicholas, the 
Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe 
completed its humanitarian campaign “Boots from 
Scandinavia for the children of Romania” – the 
2021 edition.
With the blessing and direct contribution of His Grace 
Bishop Macarie Drăgoi, dozens of volunteers of the 
Youth Centre “The Holy Voivode Stephen the Great” 
(CTSM) in every parish, coordinated by the parish 
priests, worked to collect, gift-wrap and prepare 
for transport the presents generously offered at the 
onset of winter by the members of the Romanian 
parishes on the territory of the three Scandinavian 
countries: Sweden, Denmark and Norway.
More than 800 children – beneficiaries of this 
project, worth in excess of 20,000 euro, conduct-
ed in collaboration with deaneries and parishes in 
Romania which carry out social assistance work for 

În ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae s-a 
încheiat, la nivelul Episcopiei Ortodoxe Române a 
Europei de Nord, campania umanitară „Ghetuțe 
din Scandinavia pentru copiii din România” – 
ediția 2021.
Cu binecuvântarea și implicarea Preasfințitului 
Părinte Episcop Macarie Drăgoi, zeci de volun-
tari ai Centrului pentru tineret „Sfântul Voievod 
Ștefan cel Mare” (CTSM) de la nivelul fiecărei 
parohii, sub coordonarea preoților slujitori, s-au 
străduit să colecteze, să ambaleze și să pregăteas-
că pentru transport cadourile generoase oferite, 
în prag de iarnă, de către credincioșii parohiilor 
românești de pe teritoriul celor trei țări scandina-
ve: Suedia, Danemarca și Norvegia.
Cei peste 800 de copii ce au beneficiat de acest 
proiect în valoare totală de peste 20.000 de euro, 
desfășurat în colaborare cu acele protopopiate 

„Ghetuțe din Scandinavia 
pentru copiii din România” 
“Boots from Scandinavia for  
the children of Romania”
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the benefit of underprivileged, numerous families – 
received their gifts of new, winter clothing and foot-
wear items, school stationery, sweets, icons and 
books on religious topics, adequate for young age.
The impact of this humanitarian campaign was 
significant. The operations undertaken in this 
project, selflessly joined by hundreds of faith-
ful from the parishes of our eparchy, continued 
until the eve of the feast of the Nativity of Lord 
Jesus Christ, when the last batch of gifts reached 
the children in the impoverished areas of Vaslui 
county. Thanks to the efforts of His Grace Macarie 
and of the volunteers of the Stockholm branch 
of our Youth Centre “The Holy Voivode Stephen 
the Great” – the Diocese of Northern Europe, 
supervised by Ioana and Florin Lache, around 200 
parcels containing footwear and other Christmas 
gifts reached north-eastern Romania.
Also, the social aid financial assistance pack-
ages for the children of Copșa Mică reached 
their beneficiaries in due time. Providing the 
monthly allowance to 100 children in the impov-
erished areas of Copșa Mică, Valea Viilor and 
Mediaș, who received philanthropic subsidies 
through the local Orthodox parishes, is already 
a long-standing project undertaken by Roma-
nian devout Christians residing in Scandinavia. 
The Reverend Father Petru Acatrinei, the local 
coordinator of this project, welcomed enthusiasti-
cally the humanitarian aid sent from Scandinavia 
on Christmas for the children in his region, and 
warmly thanked all the benefactors.

și parohii din România care desfășoară misiu-
ne socială în rândul familiilor numeroase și cu 
posibilități financiare reduse, au intrat în posesia 
darurilor constând în articole de îmbrăcăminte și 
încălțăminte nouă, de sezon, rechizite, dulciuri, 
iconițe și cărți cu conținut duhovnicesc adecvat 
vârstei lor.
Efectul campaniei umanitare a fost deosebit. Ecou-
rile acestui proiect la care au participat cu mărini-
mie sute de credincioși din parohiile eparhiei noas-
tre s-au făcut auzite până în preajma Praznicului 
Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, când ulti-
mul transport cu daruri a ajuns la copiii din zonele 
defavorizate ale județului Vaslui. Prin strădania 
Preasfințitului Părinte Episcop Macarie și a volun-
tarilor Centrului pentru tineret „Sfântul Voievod 
Ștefan cel Mare” al Episcopiei Europei de Nord, fili-
ala Stockholm, coordonați de Ioana și Florin Lache, 
circa 200 de colete cu încălțăminte și alte daruri 
de sărbători au ajuns în nord-estul României. 
Totodată, bursele sociale pentru copiii din Copșa 
Mică au ajuns la timp la benificiari. Susținerea 
lunară a celor 100 de copii din zonele defavorizate 
Copșa Mică, Valea Viilor și Mediaș, care primesc 
bonuri filantropice prin intermediul parohiilor 
ortodoxe din localitate, este deja o activitate consa-
crată printre credincioșii români din Scandinavia. 
Părintele Petru Acatrinei, coordonatorul local al 
proiectului, a întâmpinat cu mult entuziasm ajuto-
rul trimis din Scandinavia și acum, de Crăciun, 
pentru copilașii din zonă, mulțumind călduros 
tuturor binefăcătorilor.
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2019

IANUARIE 
Marţi, 1 ianuarie 2019 – Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului; Sfântul Ierarh Vasile cel Mare şi 
mama sa, Sfânta Emilia (Anul Nou)
Săvârșește Privegherea de toată noaptea iar în zorii zilei Sfânta Liturghie cu Tedeum în Biserica Mănăs-
tirii Cămârzani, județul Suceava. Primește la stăreția chinoviei mai multe cete de urători din zonă.
Miercuri, 2 ianuarie 2019 – Sfântul Cuvios Serafim de Sarov
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Mănăstirii Cămârzani, județul Suceava. Primește la stăreția chino-
viei mai multe cete de urători din zonă.
Vineri, 4 ianuarie - sâmbătă, 5 ianuarie 2019  
Cercetează casele românilor și scandinavilor din Stockholm, Göteborg și împrejurimi. Le binecuvântează 
cu Agheasma Mare.
Duminică, 6 ianuarie 2019 – Botezul Domnului
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul 
Nesecat”, Pogorârea Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi 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.
Luni, 7 ianuarie 2019 – Sfântul Proroc Ioan Botezătorul
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Floarea 
Neveştejită”, Soborul Sfinţilor Arhangheli și Soborul Sfinţilor Mitropoliţi ai Transilvaniei din orașul Borås, 
Regatul Suediei. După Liturghie, spovedește și îndrumă credincioșii.
Marţi, 8 ianuarie - vineri, 11 ianuarie 2019  
Cercetează casele românilor și scandinavilor din Stockholm, Uppsala și împrejurimi. Le binecuvântează 
cu Agheasma Mare.
Sâmbătă, 12 ianuarie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Parohia românească Înălţarea Domnului din orașul norvegi-
an Førde. După Liturghie, spovedește și îndrumă credincioșii și cercetează câteva case ale enoriașilor pe 
care le binecuvântează cu Agheasma Mare..
Duminică, 13 ianuarie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Primitoa-
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rea Streinilor”, Sfintele Muceniţe Filofteia de la Argeş, Tatiana de la Craiova şi Suniva de la Selje şi Bergen 
din orașul Bergen, Regatul Norvegiei. După Liturghie, spovedește și îndrumă credincioșii.
Vineri, 18 ianuarie 2019
Săvârșește Slujba Privegherii în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Sâmbătă, 19 ianuarie 2019 – Sfinţii Cuvioşi Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Îl 
hirotonește întru diacon pe tânărul Raul-Lucian Marc și o botează pe prunca Antonia-Andreea-Paras-
cheva, cel de-al treilea copilaș în tânăra familie Lupu din capitala suedeză. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Duminică, 20 ianuarie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica parohiei românești Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Cea de toţi fericită”, Sfinţii Cuvioşi Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul din fiordul Haugesund, 
Regatul Norvegiei. Cu acest prilej sfințește primul clopot achiziționat pentru noua biserică din aceas-
tă parohie. Seara, îi botează pe pruncii Ioan Iacob și Sara Louise, în Biserica Parohiei românești Buna 
Vestire şi Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Stăpâna Fiordurilor” şi Sfinţii Ierarhi Calinic de la Cernica şi 
Svitun cel Smerit de la Winchester şi Stavanger din orașul Stavanger. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Vineri, 25 ianuarie 2019
Săvârșește, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim, Taina Sfântului Maslu în Biserica 
Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătătoarea Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi 
Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, Nicodim de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, 
Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din Copenhaga, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Sâmbătă, 26 ianuarie 2019
Săvârșește, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim, Sfânta Liturghie și Parastasul în 
Biserica Paraclis Episcopal din Copenhaga, Regatul Danemarcei. Conferă Ordinul Episcopal Preot Profe-
sor Alexandru Ciurea, soților din Banatul sârbesc, Viorel și Valeria Voin, de la parohia din Jönköping, 
Regatul Suediei, vechi enoriași ai Părintelui Ciurea. Prezidează lucrările Adunării Eparhiale.
Duminică, 27 ianuarie 2019
Săvârșește, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim, Slujba Târnosirii și Sfânta Litur-
ghie la noua Biserică românească Cinstirea icoanei Maicii Domnului „Vindecătoarea”, Sfântul Cuvios 
Mucenic Efrem cel Nou şi Sfânta Muceniţă Irina din Esbjerg, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Miercuri, 30 ianuarie 2019 – Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Povăţuitoarea copiilor”, Sfinţii Trei Ierarhi:Vasile, Grigorie şi Ioan și Sfinţii Ierarhi Iachint de Vicina, 
Antim Ivireanul și Grigorie Dascălul, Mitropoliţii Țării Româneşti din orașul Uppsala, Regatul Suediei. 
După Liturghie, spovedește și îndrumă credincioșii.

FEBRUARIE
Vineri, 1 februarie 2019 – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfintelor Pătimiri”; 
Sfântul Mucenic Trifon din Lampsacul Frigiei şi Sfintele Muceniţe Perpetua şi Felicitas din Cartagina
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfinte-
lor Pătimiri”, Sfântul Mucenic Trifon şi Sfintele Muceniţe Perpetua şi Felicitas din Nykøbing Mors, Regatul 
Danemarcei. Săvârșește Taina Sfântului Botez pentru prunca Ecaterina, al patrulea copilaș în familia 
preotului paroh Dragoș-Alexandru și a soției sale Alexandrina. Seara, săvârșește Slujba Privegherii în 
Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împărăteasa Milostivă pe Tron” și Sfinţii Cuvioşi Macarie 
Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ din Ikast. Spovedește și îndrumă obștea monahală și credincioșii.
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Sâmbătă, 2 februarie 2019 – Întâmpinarea Domnului
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram și Parastasul în Biserica românească Întâmpinarea Domnului, Cinsti-
rea Icoanei Maicii Domnului „Mângâietoarea” şi Sfinţii Cuvioşi Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani şi 
Iosif de la Văratec din Viborg, Regatul Danemarcei. Îl botează pe pruncul David-Matei. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Duminică, 3 februarie 2019 – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potoleşte întristările noastre” de la 
Roskilde şi Sfinţii Ierarhi Ansgar, Uni şi Rimbert, Apostolii Nordului 
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potoleşte 
întristările noastre”, Sfinţii Români şi Sfinţii Ierarhi Ansgar, Uni şi Rimbert, Apostolii Nordului din orașul 
Roskilde, Regatul Danemarcei. Cinstește solemn Icoana Maicii Domnului „Potoleşte întristările noastre” 
de la Roskilde, dăruită comunității euharistice de către Părintele Episcop Macarie. Spovedește și îndru-
mă credincioșii.
 Seara, în Parohia românească din Växjö, Regatul Suediei, săvârșește Trisaghionul la catafalcul cu trupul 
neînsuflețit al preotului Milică Văsuianu, trecut la Domnul în urma unui accident rutier. 
Vineri, 8 februarie 2019
Săvârșește Taina Sfântului Maslu în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Oranta 
(Rugătoarea) a Semnului”, Sfântul Mare Mucenic Mina şi Sfântul Cuvios Macarie Romanul din Kristian-
sand, Regatul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 9 februarie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Oranta (Rugătoarea) a Semnului”, Sfântul Mare Mucenic Mina şi Sfântul Cuvios Macarie Romanul din 
Kristiansand, Regatul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 10 februarie 2019 – Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salva-
toarea de la înec”, Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie şi Sfintele Cuvioasa Ana de Novgorod şi Muceniţa 
Valentina, din Kalmar, Regatul Suediei. Îl botează pe pruncul Ioan-Andrei, primul copilaș în familia preo-
tului Andrei-Valerian și a soției sale Mirela-Gabriela. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 16 februarie 2019
În Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud, săvârșește Taina 
Cununiei pentru tinerii Valentin (consătean) și Anastasia (localnică). O vizitează la străvechea sa casă 
tradițională din sat pe pe lelea Floare Cozmi, opincăreasă și rapsod, care a primit titlul onorofic „Tezaur 
Uman Viu”. 
Duminică, 17 februarie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica parohială Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel şi Sfinţii Mărturisitori Arde-
leni din Mediaș, județul Sibiu. Îl hirotonește întru preot pe diaconul Laurențiu Drăghicenoiu și o botează 
pe prunca Ana, nepoata preotului paroh Flaviu Fleșer. În Biserica parohială din Valea Viilor, se întâlnește 
cu copilașii din familiile defavorizate din zona Copșa Mică pentru a le înmâna bursele sociale. Participă 
la agapa creștină pentru cei săraci, coordonată de preotul paroh Petru Acatrinei.
Luni, 18 februarie – joi, 21 februarie 2019
La Casa sa părintească din Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud, spovedește și îndrumă pelerinii. Cerce-
tează bolnavii din sat și din zonă.
Sâmbătă, 23 februarie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Grabnic Ascultătoarea” şi Sfinţii Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul din Oslo, Rega-
tul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 24 februarie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Luminează întu-
nericul sufletelor noastre”  și Sfinţii Voievozi Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab şi Regele Mucenic Olav din 
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orașul Trondheim, Regatul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 27 februarie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Iași. Îl hirotonește întru diacon pe tânărul 
Iulian-Ioan Mîndru. Se întâlnește la Reședința eparhială cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan 
al Moldovei și Bucovinei. 
Joi, 28 februarie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Iași. Îl hirotonește întru preot pe diaconul 
Iulian-Ioan Mîndru pentru comunitatea euharistică din Insulele Feroe. Se închină în așezămintele mona-
hale și de enorie din Iași.  

MARTIE
Sâmbătă, 2 martie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Îl hirotonește 
întru  diacon pe tânărul Daniel Florea. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminica, 3 martie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Misiunea românească Sfântul Ierarh Nicolae din Insula Gotland, Regatul 
Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 4 martie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Îl hirotonește întru preot pe 
diaconul Daniel Florea și întru diacon pe tânărul Andrei Cojocariu. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Marţi, 5 martie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Îl hirotonește întru preot pe 
diaconul Andrei Cojocariu. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Joi, 7 martie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica parohiei românești Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Stăpâ-
na Insulei Funen”, Schimbarea la Faţă şi Sfinţii Cuvioşi Dimitrie cel Nou din Basarabi şi Ioan Iacob 
de la Neamţ din orașul Odense, Regatul Danemarcei. Îi hirotesește întru duhovnici pe preoții 
Daniel Florea și Andrei Cojocariu. Săvârșește Taina Sfântului Botez pentru prunca Ilinca-Nata-
lia, primul copil în familia preotului Andrei Cojocariu și a soției sale Irina-Luiza. Spovedește și î 
ndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 9 martie 2019
Cercetează mai multe familii de români din Insulele Feroe. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 10 martie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Stăpâna Insulelor 
Feroe”, Sfinţii Cuvioşi Simeon Stâlpnicul şi Dionisie Exiguul din Dobrogea din orașul Torshavn, Insulele 
Feroe. Îl hirotesește întru duhovnic și îl instalează ca paroh pe preotul Iulian-Ioan Mîndru. Spovedește 
și îndrumă credincioșii.
Luni, 11 martie 2019 – Începutul Postului Mare
Săvârșește Slujba Canonului Mare cu Pavecernița în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Marţi, 12 martie 2019
Săvârșește Slujba Canonului Mare cu Pavecernița în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 13 martie 2019
Săvârșește Slujba Canonului Mare cu Pavecernița și Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfințite în Para-
clisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Joi, 14 martie 2019
Săvârșește Slujba Canonului Mare cu Pavecernița în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. 
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Spovedește și îndrumă credincioșii.
Vineri, 15 martie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfințite în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 16 martie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Floa-
rea Neveştejită”,  Soborul Sfinţilor Arhangheli şi Soborul Sfinţilor Mitropoliţi ai Transilvaniei din orașul 
Borås, Regatul Suediei. Seara săvârșește Vecernia Mare în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei 
Maicii Domnului „Potirul Nesecat”, Pogorârea Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai 
Moldovei din orașul suedez Göteborg, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminica Ortodoxiei, 17 martie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul 
Nesecat”, Pogorârea Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai Moldovei din orașul suedez 
Göteborg, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Vineri, 22 martie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfințite în Biserica parohială românească  Cinstirea Icoa-
nei Maicii Domnului „Sporirea Minţii” , Naşterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul şi Sfântul Mare Muce-
nic Ioan cel Nou de la Suceava din orașul Herning-Ikast, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Sâmbătă, 23 martie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împărăteasa 
Milostivă pe tron”, Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ din Ikast, Regatul Dane-
marcei. Îl hirotonește întru preot pe diaconul Marian Cibotaru. Spovedește și îndrumă obștea monahală 
și credincioșii.
Duminica a II-a din Postul Mare, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, 24 martie 2019 
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătătoarea 
Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, Nicodim de la 
Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din Copenhaga, Regatul 
Danemarcei. Îl botează pe pruncul Ștefan. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 25 martie 2019 – Buna Vestire
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica parohiei românești Cinstirea Icoanei Maicii Domnu-
lui „Stăpâna Fiordurilor”, Buna Vestire şi Sfinţii Ierarhi Calinic de la Cernica şi Svitun cel Smerit de la 
Winchester şi Stavanger din orașul Stavanger, Regatul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 30 martie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ocro-
titoarea orfanilor”, Acoperământul Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Daniil Sihastrul şi Paisie de la Neamţ 
din orașul Jönköping, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminica a III-a din Postul Mare, a Sfintei Cruci, 31 martie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea cu Har dărui-
tă”, Înălţarea Sfintei Cruci şi Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Iosif din Maramureş şi Sigfrid de Växjö, Luminăto-
rul Suediei din Växjö, Regatul Suediei. Îl instalează paroh pe preotul Laurențiu Drăghicenoiu. Spovedește 
și îndrumă credincioșii.

APRILIE
Sâmbătă, 6 aprilie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Duminica a IV-a din Postul Mare, a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul, 7 aprilie 2019
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Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Luni, 8 aprilie 2019
Susține conferința cu tema: Pocăinţa, începutul mântuirii noastre în aula Casei de Cultură din Târgu-
Mureş. După prelegere, răspunde la întrebările numeroasei asistenţe.
Marţi, 9 aprilie 2019
Susține conferința cu tema: Pocăinţa: singura cale spre adevăr în aula Centrului ASCOR din Brașov. După 
prelegere, răspunde la întrebările numeroasei asistențe.
Miercuri, 10 aprilie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfințite și Canonul Sfântului Andrei Criteanul în Catedra-
la Episcopală din Baia-Mare. Susține conferința cu tema: Pocăinţa şi adevărul lucrurilor. Spovedește și 
îndrumă credincioșii și răspunde la întrebările numeroasei asistențe. Se întâlnește la Reședința eparhi-
ală cu Preasfințitul Părinte Episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului.
Joi, 11 aprilie 2019
Săvârșește Slujba Pavecerniței Mari în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Susține în amfiteatrul 
Facultății de Chimie din Cluj, conferința cu tema: Lacrimile pocăinţei şi sinceritatea inimii. După prelege-
re, răspunde la întrebările numeroasei asistențe. Se întâlnește la Reședința eparhială cu Înaltpreasfințitul 
Părinte Mitropolit Andrei al Clujului.
Vineri, 12 aprilie 2019
În Biserica Sfânta Elisabeta din Düsseldorf, Germania, susține conferința cu tema: Cum putem cultiva 
pocăinţa într-o lume a învârtoşării? După prelegere, răspunde la întrebările numeroasei asistențe.
Sâmbătă, 13 aprilie 2019
În Biserica Sfântul Ierarh Spiridon şi Sfânta Petronila din Münster, Germania, susține conferința cu tema: 
Pocăinţa astăzi: mai este posibilă? După prelegere, răspunde la întrebările numeroasei asistențe.
Duminica a V-a din Postul Mare, a Sfintei Maria Egipteanca, 14 aprilie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica parohială românească Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din 
Dormunt, Germania. Susține conferința cu tema: Cum putem păstra roadele pocăinţei? Răspunde la 
întrebările numeroasei asistențe.
Luni, 15 aprilie – miercuri, 17 aprilie 2019
Vizitează străvechile așezăminte bisericești din zonă. La Dormunt, găzduit de către preotul Ispas Ruja și 
enoriașii săi, spovedește și îndrumă credincoșii.
Vineri, 19 aprilie 2019
Săvârșește Taina Sfântului Maslu în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Sâmbăta Sfântului şi Dreptului Lazăr, 20 aprilie 2019 
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram și Parastasul în Parohia românească Sfântul şi Dreptul Lazăr din 
orașul Linköping, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminica Floriilor, 21 aprilie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Grabnic Ascultătoarea” şi Sfinţii Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul din Oslo, Rega-
tul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni – miercuri în Săptămâna Sfintelor Pătimiri, 22 – 24 aprilie 2019
Săvârșește Deniile în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Joia Mare, 25 aprilie 2019
Săvârșește, în sobor de arhierei, sub protia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfânta Liturghie și 
Sfințirea Marelui Mir în Catedrala Patriarhală din București. Participă în Catedrala Sfântul Spridon Nou 
din București la Denia celor 12 Evanghelii.
Vinerea Mare, 26 aprilie 2019
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Săvârșește Denia Prohodului Domnului în Biserica rusă – Paraclis universitar Sfântul Ierarh Nicolae din 
București. Poartă un dialog duhovnicesc cu tinerii din comunitatea ASCOR. 
Duminica Paştilor, 28 aprilie 2019
Săvârșește Slujba Învierii și Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnu-
lui „Arătătoarea Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa 
Vâlcii, Nicodim de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din 
Copenhaga, Regatul Danemarcei, în prezența Familiei Regale a României: Majestatea Sa Margareta, 
Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală, Principele Radu. La orele amiezii săvârșește Vecernia Paștilor (a 
doua Înviere) tot în biserica din Copenhaga. Împarte copiiilor daruri pascale. O botează pe tânăra Anika 
Tercero Wood din Guatemala. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Lunea Luminată, 29 aprilie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din 
Stockholm, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Marţea Luminată, 30 aprilie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica parohială Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Povăţuitoarea copi-
ilor”, Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur şi Sfinţii Ierarhi Iachint 
de Vicina, Antim Ivireanul şi Grigorie Dascălul, Mitropoliţii Țării Româneşti din orașul Uppsala, Regatul 
Suediei. Îl botează pe pruncul Andrei-Nectarie, al treilea copil în familia preotului paroh Dan-Virgil Păcu-
rar și a soției sale Cătălina-Elena. Spovedește și îndrumă credincioșii.

MAI
Miercurea Luminată, 1 mai  – Vinerea Luminată a Izvorului Tămăduirii, 3 mai 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii. Cercetează bătrânii și bolnavii  din capitala suedeză.
Sâmbăta Luminată, 4 mai 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul său natal Spermezeu, 
jud. Bistrița-Năsăud, cu o Slujbă de mulțumire pentru părinții săi Vasile și Ana la împlinirea a 60 de ani 
de căsnicie. 
Duminica Sfântului Apostol Toma, 5 mai 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vindecă-
toarea”, Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou şi Sfânta Mare Muceniţă Irina din Esbjerg, Regatul Dane-
marcei. Sfințește noua troiță ridicată în curtea bisericii parohiale. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Joi,  9 mai 2019 –  Aducerea Moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae de la Mira la Bari; Sfântul Proroc Isaia 
şi Sfântul Mucenic Hristofor
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii. Cercetează pe bătrânul Mitropolit grec emerit Pavlos Menevisoglou și pe alți bolnavi și 
bătrâni din Stockholm. 
Vineri, 10 mai 2019
Săvârșește Taina Sfântului Maslu în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei 
Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” şi Sfinţii Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul din 
Oslo, Regatul Norvegiei. Conferă Crucea Nordului doamnelor Galina Răduleanu și Niculina Moica, foste 
deținute politic. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminica Sfintelor Femei Mironosiţe, 12 mai 2019
Împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, în prezența Preasfințitului Părinte Episcop-
Vicar Vasile Someșanul, săvârșește Slujba Târnosirii și Sfânta Liturghie la Biserica Pogorârea Sfântului 
Duh din cartierul Zorilor, Cluj-Napoca. Le cercetează pe monahiile bolnave, Filofteia și Rafaela, nepoate-
le Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae.
Luni, 13 mai 2019
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Cercetează bătrânii și bolnavii în satul său natal Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud și din împrejurimi.
Marţi, 14 mai 2019
În satul său natal Spermezeu, săvârșește Slujba Înmormântării verișorului tatălui său, Andrei Țigăuan 
(74 ani) de pe Vârtoape apoi Slujba de priveghi pentru răposatul cântăreț bisericesc (diacul) Alexandru 
Hognogi (68 ani), de pe Șesuri. 
Miercuri, 15 mai 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfinţii Arhangheli din satul său natal Spermezeu, județul Bistrița-
Năsăud, și îl felicită, cu adâncă recunoștință, pe tatăl său Vasile Drăgoi la împlinirea vârstei de 79 ani. 
Joi, 16 mai 2019
Săvârșește în sobor de arhierei Slujba Târnosirii și Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Mare Mucenic 
şi Tămăduitor Pantelimon din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din 
Vaslui.
Sâmbătă, 18 mai 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Parohia românească Sfinţii Mari Mucenici Procopie cu mama 
Teodosia, Epictet preotul şi Astion monahul din orașul Molde, Regatul Norvegiei. Îi botează pe pruncii 
Luca-Andrei și Ana-Sofia. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 19 mai 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la 
Niculiţel și Sfintele Mironosiţe Maria şi Marta, surorile Dreptului Lazăr din orașul Aalesund, Regatul 
Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii. 
Luni, 20 mai 2019
Săvârșește Slujba Privegherii de toată noaptea și Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din 
Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Marţi, 21 mai 2019 – Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica de lemn Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din localita-
tea Straja, județul Suceava.
Miercuri, 22 mai 2019 
În Biserica Învierea Domnului din Dolhasca, județul Suceava, săvârșește Sfânta Liturghie apoi slujește 
împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Pimen al Sucevei și Rădăuților și cu Preasfințitul 
Părinte Episcop Antonie de Bălți la Slujba Înmormântării preotului Gheorge Saftiuc (60 ani).
Sâmbătă, 25 mai 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Parohia românească Înălţarea Domnului din orașul Førde, 
Regatul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 26 mai 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Primitoarea Strei-
nilor”, Sfintele Muceniţe Filofteia de la Curtea de Argeş, Tatiana de la Craiova şi Suniva de la Bergen şi Selje 
din orașul Bergen, Regatul Norvegiei. O botează pe prunca Evelina. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 27 mai – miercuri, 29 mai 2019
Vizitează mai multe familii de români și norvegieni de pe coasta de vest a Regatului Norvegiei pe care îi 
îndrumă și îi spovedește.
Joi, 30 mai 2019 
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Grabnic Ascultătoarea” şi Sfinţii Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul din Oslo, Rega-
tul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Vineri, 31 mai 2019
Săvârșește Taina Sfântului Maslu în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vindecătoa-
rea” , Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou şi Sfânta Mare Muceniţă Irina din Esbjerg, Regatul Danemar-
cei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
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IUNIE
Sâmbătă, 1 iunie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Purtătoarea de mir” şi Sfintele Femei Mironosiţe din orașul Horsens, Regatul Danemarcei. Spovedește 
și îndrumă credincioșii. Oferă daruri copilașilor care au susținut un moment artistic. După amiază se 
întâlnește cu tinerii CTSM din filialele parohiilor din Peninsula Iutlanda. Seara slujește Privegherea în 
Paraclisul Mănăstirii Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împărăteasa Milostivă pe tron” şi Sfinţii Cuvioşi 
Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ din Ikast. Spovedește și îndrumă obștea monahală și 
credincioșii.
 Duminică, 2 iunie 2019 – Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica parohială românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Sporirea Minţii”, Naşterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul şi Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la 
Suceava din Herning-Ikast, Regatul Danemarcei. O botează pe prunca Teodora. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Joi, 6 iunie 2019 – Înălţarea Domnului 
Săvârșește Sfânta Liturghie cu pomenirea eroilor în Misiunea românească Sfântul Ierarh Nicolae din 
Insula Gotland, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Vineri, 7 iunie 2019
Săvârșește Taina Sfântului Maslu în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Sâmbătă, 8 iunie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Arătătoarea Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, 
Nicodim de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din Copenha-
ga, Regatul Danemarcei. Îi cunună pe tinerii Radu (român) și Anika (din Guatemala, convertită la Ortodo-
xie, botezată în Duminica Sfintelor Paști din acest an). Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 9 iunie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătătoarea 
Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, Nicodim de la 
Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din Copenhaga, Regatul 
Danemarcei. O botează pe prunca Sofia-Alexandra. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 15 iunie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Biserica parohială românească Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Floarea Neveştejită”, Soborul Sfinţilor Arhangheli și Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai 
Transilvaniei din orașul Borås, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 16 iunie 2019 – Pogorârea Sfântului Duh
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram și Vecernia plecării genunchilor în Biserica Paraclis Episcopal 
Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul Nesecat”, Pogorârea Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Ierarhi 
Mitropoliţi ai Moldovei din orașul Göteborg, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 17 iunie 2019– Sfânta Treime
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica Mănăstirii ortodoxe suedeze Sfânta Treime din Breda-
red, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 19 iunie 2019
În Reședința Patriarhală din București, participă la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române.
Sâmbătă, 22 iunie 2019
Săvârșește Slujba Privegherii de hram în Mănăstirea Tuturor Sfinţilor Scăricica, județul Neamț. 
Duminica Tuturor Sfinţilor, 23 iunie 2019
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Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Tarcău, județul Neamț. Împreună cu Înaltpreasfințitul 
Părinte Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, participă la procesiunea cu moaștele Sfântului 
Gheorghe Pelerinul în orașul Piatra-Neamț.
Luni, 24 iunie 2019 – Naşterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul şi Aducerea moaştelor Sfântului 
Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
În Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou din Suceava slujește Sfânta Liturghie de hram în sobor de arhierei și 
participă la procesiunea din cetatea Sucevei cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou.
Vineri, 28 iunie 2019
Săvârșește Slujba Privegherii în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Sâmbătă, 29 iunie 2019 – Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Arătătoarea Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, 
Nicodim de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din Copenha-
ga, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii. 
Săvârșește Taina Sfântului Botez pentru pruncii Paula-Casiopia și David-George și Taina Cununiei pentru 
tinerii Ioan-Daniel și Marieta-Vasilica. 
Duminica Sfinţilor Români, 30 iunie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica parohială românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Potoleşte întristările noastre”, Sfinţii Români şi Sfinţii Ierarhi Ansgar, Uni şi Rimbert, Apostolii Nordului 
din orașul Roskilde, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.

IULIE
Luni, 1 iulie 2019
Săvârșește Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare în Paraclisul Centrului Episco-
pal din Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Marţi, 2 iulie 2019 – Sfântul Voievod Ştefan cel Mare
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Îi botează pe pruncii Efrem-
Luca și Diana-Elena. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 6 iulie 2019 – Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare; Sfânta Muceniţă Lucia din Roma
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, mulțumind Atotmilostivului 
Dumnezeu pentru cei 11 ani de când se află la cârma Episcopiei Europei de Nord. Spovedește și îndrumă 
credincioșii. După amiază, îi cercetează pe cei privați de libertate din penitenciarele din Oslo, Regatul 
Norvegiei.
Duminică, 7 iulie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Grabnic Ascultătoarea” şi Sfinţii Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul din Oslo, Rega-
tul Norvegiei. O botează pe prunca Mette-Maria. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Vineri, 12 iulie 2019 – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Prodromiţa” 
În Mănăstirea Bucium din Iași, săvârșește Privegherea de toată noaptea cu Sfânta Liturghie. Seara, 
în Aula Patriarh Iustin Moisescu din Ansamblul Mitropolitan Iași, susține conferința cu tema: Maica 
Domnului este printre noi, sensurile icoanei închinate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Răspunde la 
întrebările numeroasei asistențe.
Sâmbătă, 13 iulie 2019
Săvârșește Taina Cununiei pentru tinerii săi consăteni Bogdan și Ana-Maria în Biserica Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil din satul său natal Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud și pentru tinerii din orașul suedez 
Växjö, John Tuamo Huhtalo (suedez ortodox) și Mădălina (româncă) în Paraclisul Sfântul Ierarh Nicolae 
de la noul sediu al Facultății de Teologie din Cluj-Napoca.
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Duminică, 14 iulie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul din complexul studențesc 
Hașdeu din Cluj-Napoca. Îi cunună pe tinerii din comunitatea ASCOR, Mihai-Gabriel și Teodora-Simona, 
și o botează pe prunca Carina-Mihaela. Poartă un dialog cu tinerii prezenți.
Vineri, 19 iulie 2019
În Biserica Mănăstirii Oașa săvârșește Dumnezeiasca Liturghie apoi poartă un dialog cu tinerii în cadrul 
Taberei Internaționale organizate în cadrul Centrului misionar al Mănăstirii Oașa, județul Alba.
Sâmbătă, 20 iulie 2019 – Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram la Mănăstirea Băișoara, județul Cluj. Îi cunună pe tinerii Ioan și Ioana 
(care locuiesc în orașul suedez Göteborg), în Biserica Tuturor Sfinţilor din Botiza, județul Maramureș.
Duminică, 21 iulie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Satu-Mare și îi cunună pe tinerii 
Marius-Gheorghe și Mariana (care locuiesc în orașul suedez Göteborg). 
Duminică, 22 iulie 2019 – Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena
Împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei al Clujului, săvârșește Sfânta Liturghie de hram 
în Mănăstirea Oarța de Sus, județul Maramureș.
Marţi, 23 iulie 2019
Participă la tabăra de tineret din Poiana Nemțișor și poartă un dialog duhovnicesc cu cei peste 600 de 
participanți.
Miercuri, 24 iulie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie cu prilejul încheierii taberei cu tinerii din Poiana Nemțișor.
Joi, 25 iulie - vineri, 26 iulie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfânta Treime din Tulcea, cu prilejul desfășurării taberei organiza-
te de Episcopia Ortodoxă română a Europei de Nord în Delta Dunării și în Dobrogea. Vizitează mai multe 
mănăstiri din Episcopia Tulcii. Preasfințitul Părinte Episcop Visarion îi conferă Crucea Sfântul Ierarh 
Iachint de la Vicina a Episcopiei Tulcii.
Sâmbătă, 27 iulie 2019 – Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon
În Biserica Sfânta Muceniţă Hristina din cadrul Așezământului pentru copiii cu dizabilități din Constanța, 
săvârșește Sfânta Liturghie și îl botează pe pruncul Ioan-Laurențiu, cel de-al treilea copilaș al tinerilor 
constănțeni Mihai și Mirela (care locuiesc în orașul suedez Uppsala). Seara, în Biserica Sfântul Ierarh 
Nicolae din localitatea Șimișna, județul Sălaj, îi cunună pe tinerii săi consăteni Alexandru și Renata-
Valentina.
 Duminică, 28 iulie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfânta Treime din Dej, județul Cluj. Primește în dar de la preotul 
paroh Teodor Mureșan (cel care l-a botezat în Spermezeu, la 22 mai 1977) o cârjă arhierească lucrată 
în lemn. Seara, în Biserica Adormirea Maicii Domnului din Dumbrăvița (Diug), județul Bistrița-Năsăud, îi 
cunună pe tinerii săi consăteni Ioan și Garofița-Daniela.

AUGUST
Vineri, 2 august 2019
În satul său natal Spermezeu, săvârșește Slujba Înmormântării mătușei Tereza Drăgoi (75 ani) – soția 
unchiului Grigorie, fratele mai mic al tatălui său.
Sâmbătă, 3 august 2019
În Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul său natal Spermezeu, săvârșește Sfânta Liturghie 
și Parastasul iar seara Paraclisul Maicii Domnului. 
Duminică, 4 august 2019 – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Ţibleş
Conduce procesiunea de la Paraclisul Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Casa sa părin-
tească spre Biserica parohială din satul său natal Spermezeu unde săvârșește Sfânta Liturghie de hram.
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Luni, 5 august 2019 – Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Teodosie al 
Tomisului la Schitul Mestecăniș, județul Suceava.
Marţi, 6 august 2019 – Schimbarea la Faţă
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Înălţarea Domnului din Susenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, 
cu prilejul întrunirii taberei de vară ASCOR Cluj. Poartă un lung dialog cu tinerii din tabără.
Miercuri, 7 august 2019 – Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram, în sobor de arhierei, la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț. 
Joi, 8 august 2019 
Săvârșește Sfânta Liturghie la Mănăstirea Neamț.
Vineri, 9 august 2019 
Săvârșește Sfânta Liturghie și Taina Sfântului Maslu la Mănăstirea Vovidenia.
Sâmbătă, 10 august 2019 
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Mănăstirea Sihla. Conduce procesiunea la Peștera Sfintei 
Cuvioase Teodora de la Sihla.
Duminică, 11 august 2019
Săvârșește, în sobor de arhierei, Sfânta Liturghie cu Slujba Târnosirii Bisericii Schitului Pocrov, județul 
Neamț, ctitoria Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledinul Bistriței. Zilele următoare se nevoiește în mănăs-
tirile nemțene.
Miercuri, 14 august 2019
Săvârșește Slujba Privegherii și Prohodul Maicii Domnului la Mănăstirea Zosin, județul Botoșani.
Joi, 15 august 2019 – Adormirea Maicii Domnului 
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram la Mănăstirea Zosin, județul Botoșani.
Sâmbătă, 17 august 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Floa-
rea Neveştejită”, Soborul Sfinţilor Arhangheli şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai Transilvaniei din 
orașul Borås, Regatul Suediei. Îl botează pe pruncul Nectarie. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 18 august 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul Nese-
cat”, Pogorârea Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai Moldovei din orașul Göteborg, 
Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii. Îl botează pe pruncul Alexandru-Teodor. Săvârșește 
Vecernia în Mănăstirea Ortodoxă Suedeză Sfânta Treime din Bredared. Oferă pentru locașul de cult 
Icoana relicvar a Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei și Icoana Sfinților Voievozi 
Martiri Brâncoveni (ambele pictate în atelierele Mănăstirilor Sihăstria Putnei și Zosin). 
Luni, 19 august- joi, 22 august
Cercetează bolnavii și bătrânii din Suedia pe care îi îndrumă și îi spovedește.
Sâmbătă, 24 august 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Parohia românească Sfinţii Arhieroschimonahi Leontie de la 
Rădăuţi, Iacob Putneanul şi Pahomie de la Gledinul Bistriţei din Skjervøy, Regatul Norvegiei. O botează 
pe prunca Evelina. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 25 august 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Păstoriţa”, Sfân-
tul Cuvios Sisoe cel Mare şi Sfânta Muceniţă Lucia din Roma din Tromsø, Regatul Norvegiei. Spovedește 
și îndrumă credincioșii.
Marţi, 27 august 2019
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm o botează pe prunca Rafaela. 
Miercuri, 28 august 2019
Săvârșește Slujba Privegherii în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
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Joi, 29 august 2019 – Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul
Săvârșește Sfânta Liturghie în parohia românească Sfânta Treime şi Sfinţii Ioan Botezătorul şi Ioan 
Maximovici din Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.

SEPTEMBRIE
Duminică, 1 septembrie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul său natal Sperme-
zeu, jud. Bistrița-Năsăud apoi Slujba Înmormântării unchiului Valer Drăgoi (88 ani), fratele mai mare 
al tatălui său.
Luni, 2 septembrie 2019
Cercetează bătrânii și bolnavii din satul său natal Spermezeu și din celelalte sate de pe văile Țibleșului.
Miercuri, 4 septembrie 2019 – Sfântul Proroc Moise
Participă la Sfânta Liturghie în Mănăstirea Sfântul Cuvios Ioan Casian. Vizitează Mănăstirea Crucea și 
Mănăstirea Sfinţii Dionisie Exiguul şi Efrem cel Nou din Târgușor, Arhiepiscopia Tomisului. Se întâlnește, 
la Constanța, cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Teodosie.
Joi, 5 septembrie 2019
În Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, 
o botează pe Cristiana cea de-a doua fetiță a tinerilor aromâni Cristian și Florentina care locuiesc în 
Copenhaga.
Sâmbătă, 7 septembrie 2019 – Sfinţii Cuvioşi Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram și Parastasul în Mănăstirea Pângărați, județul Neamț.
Duminică, 8 septembrie 2019 – Naşterea Maicii Domnului
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț. În Biserica Sfântul Ierarh 
Nicoale din Humulești, o botează pe prunca Ilinca-Alexandra, cea de-a doua fetiță a tinerilor Alexandru 
și Alina (enoriași ai parohiei din orașul suedez Kalmar). Împreună cu toți cei prezenți la Taina Botezului, 
vizitează casa memorială a scriitorului Ion Creangă din Humulești.
Luni, 9 septembrie 2019 – Sfinţii şi Drepţii dumnezeieşti 
Părinţi Ioachim şi Ana
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Ciucea, județul Cluj. La Reședința Mitropolitană din 
Cluj, îl vizitează pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei al Clujului.
Marţi, 10 septembrie 2019
Săvârșește Slujba Înmormântării vecinului său Teodor Hales (55 ani), pe Colnice, în satul său natal Sper-
mezeu, județul Bistrița-Năsăud.
Miercuri, 11 septembrie 2019
Vizitează bolnavii și bătrânii din satul său natal și din împrejurimi.
Vineri, 13 septembrie 2019
Săvârșește Taina Sfântului Maslu în Biserica românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Hrănitoarea 
cu lapte”, Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din 
Zagra şi Vasile din Telciu din Sölvesborg, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 14 septembrie 2019 – Înălţarea Sfintei Cruci
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram și Parastasul în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnu-
lui „Cea cu Har dăruită”, Înălţarea Sfintei Cruci şi Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Iosif din Maramureş şi Sigfrid 
de Växjö, Luminătorul Suediei din Växjö, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 15 septembrie 2019 – Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din localitatea Matca, județul Galați, și îi 
cunună pe tinerii Gelu și Adelina Mistrean din Asociația „Oastea Domnului”. Se întâlnește, la Galați, cu 
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos.
Luni, 16 septembrie – miercuri, 18 septembrie 2019
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Vizitează mai multe mănăstiri și așezăminte sociale din Arhiepiscopia Dunării de Jos.
Vineri, 20 septembrie 2019
Îl primește la Centrul Episcopal din Stockholm pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan al Moldo-
vei și Bucovinei.
Sâmbătă, 21 septembrie 2019
Împreună cu Înaltpreasfințiții Părinți Mitropoliți Teofan de la Iași și Serafim din Germania se află în pele-
rinaj pe urmele sfinților scandinavi în fiordurile de pe coasta de vest a Regatului Norvegiei.
Duminică, 22 septembrie 2019
Împreună cu Înaltpreasfințiții Părinți Mitropoliți Teofan de la Iași și Serafim din Germania săvârșește 
Sfânta Liturghie cu Slujba Târnosirii a primei biserici românești din Regatul Norvegiei cu hramurile Cinsti-
rea Icoanei Maicii Domnului „Cea de toţi fericită” şi Sfinţii Cuvioşi Macarie cel Mare şi Macarie Alexan-
drinul, în fiordul Haugesund. Seara, împreună cu cei doi mitropoliți vizitează noua biserică achiziționată 
în orașul norvegian Bergen, la „Poarta Fiordurilor”.
Marţi, 24 septembrie 2019
Împreună cu un grup de pelerini din țările scandinave începe pelerinajul pe urmele sfinților în Egipt.
Miercuri, 25 septembrie 2019
Vizitează orașul Cairo cu așezămintele sale ortodoxe.
Joi, 26 septembrie 2019
Vizitează în pustie Mănăstirea Sfinţii Cuvioşi Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul și se închină la 
moaștele Sfinților Cuvioși Macarie cel Mare, Macarie Alexandrinul și Ioan Colov. Vizitează mănăstirile 
ridicate pe locurile în care s-au nevoit Sfinții Părinți ai Deșertului egiptean.
Vineri, 27 septembrie 2019
În Alexandria, vizitează Mănăstirea Sfântul Cuvios Sava cel Sfinţit, Ansamblul Patriarhiei Alexandriei, 
Biserica Sfântului Evanghelist Marcu și Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina.
Sâmbătă, 28 septembrie 2019
Vizitează în Alexandria Biserica Fecioarei Maria din El Zeitoun, Biserica suspendată, Biserica Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe, Biserica Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah, Biserica Sfântul Mare Mucenic Mercu-
rie, Biserica Maadi iar seara ajunge în Mănăstirea Sfântului Cuvios Antonie cel Mare în pustia Egiptului.
Duminică, 29 septembrie 2019
Încheie pelerinajul din Egipt. Participă la Slujba Vecerniei cu Paraclisul Maicii Domnului în Catedrala 
Patriarhală din București.
Luni, 30 septembrie 2019
Săvârșește, în sobor de arhierei, Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală din București cu prilejul aniver-
sării a 12 ani de patriarhat ai Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Participă la lucrările Sfântului Sinod 
în Reședința Patriarhală.

OCTOMBRIE 
Marţi, 1 octombrie 2019 – Acoperământul Maicii Domnului
Sfinţii Cuvioşi Iosif şi Chiriac de la Bisericani
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Bisericani, județul Neamț. Conduce procesiunea la 
Peștera Sfinților Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani.
Joi, 3 octombrie 2019
Participă la sediul ICR Stockholm la vernisajul expoziției Chipul satului românesc, organizată de Episco-
pia Ortodoxă Română a Europei de Nord și Institutul Cultural Român din Stockholm în colaborare cu 
Agenția de Știri „Basilica” a Patriarhiei Române și Ambasada României în Regatul Suediei.
Vineri, 4 octombrie 2019
Săvârșește Taina Sfântului Maslu în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul 
Nesecat”, Pogorârea Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai Moldovei din orașul Göte-
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borg, Regatul Suediei. Participă la lucrările Simpozionului cu tema: Biserica Ortodoxă şi comorile satu-
lui românesc: credinţă, limbă, tradiţii, organizat în biserica românească din orașul suedez Jönköping. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 5 octombrie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram și Parastasul, împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop Siluan al 
Ungariei, în Biserica românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ocrotitoarea orfanilor”, Acoperă-
mântul Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Daniil Sihastrul şi Paisie de la Neamţ din Jönköping, Regatul 
Suediei. Participă, în sala de spectacole a Bibliotecii orașului Jönköping, la un moment artistic susținut 
de copilașii din comunitatea parohială și de maestrul Grigore Leșe. 
Duminică, 6 octombrie 2019
Săvârșește Privegherea de noapte cu Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. 
Spovedește și îndrumă credincioșii. 
Seara, îi cunună în Biserica Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Botoșani pe tinerii Vasile și Maria (care 
locuiesc la Stockholm). 
Joi, 10 octombrie 2019
Săvârșește Taina Sfântului Botez pentru pruncul Matia, în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. 
Vineri, 11 octombrie 2019
Săvârșește Slujba Acatistului Maicii Domnului Potirul Nesecat înaintea Icoanei Maicii Domnului Potirul 
Nesecat din Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul Nesecat”, Pogorârea 
Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai Moldovei din orașul Göteborg, Regatul Suediei. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 12 octombrie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnu-
lui „Potirul Nesecat”, Pogorârea Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai Moldovei din 
orașul Göteborg. Cercetează mai mulți bolnavi internați la spitalul din Göteborg. Seara săvârșește Slujba 
Vecerniei Mari în biserica românească din Göteborg. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 13 octombrie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul Nese-
cat”, Pogorârea Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai Moldovei din orașul Göteborg. 
Seara săvârșește Slujba Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva în Parohia românească Cinstirea Icoanei 
Maicii Domnului „Floarea Neveştejită”, Soborul Sfinţilor Arhangheli şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi 
ai Transilvaniei din orașul Borås, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 14 octombrie 2019 – Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul Nese-
cat”, Pogorârea Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai Moldovei  din orașul Göteborg. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 16 octombrie 2019
Vizitează șantierul noii biserici românești din orașul Bergen, Regatul Norvegiei.
Vineri, 18 octombrie 2019
Săvârșește Taina Sfântului Maslu în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Sâmbătă, 19 octombrie 2019
Se închină la Altarul Bisericii românești Sfântul Cuvios Antonie cel Mare și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna 
din Viena, Austria. Săvârșește Taina Sfântului Maslu și susține o cateheză despre sensul suferinței în 
Biserica românească Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi din orașul Wiener Neustadt, Austria. 
Duminică, 20 octombrie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica românească Sfânta Cuvioasă Parascheva din orașul 
Wiener Neustadt, Austria. După amiază, săvârșește Slujba Vecerniei și sfințește noile cruci ale Bise-
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ricii românești Pogorârea Sfântului Duh din Viena. Participă la o seară duhovnicească și susține o 
cateheză despre icoane în Atelierul iconografic „Theophania” din Viena, coordonat de preotul iconar 
Răzvan Gască.
Luni, 21 octombrie 2019
Spovedește și îndrumă duhovnicește credincioșii în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
Marţi, 22 octombrie 2019
Spovedește și îndrumă duhovnicește credincioșii în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
Miercuri, 23 octombrie 2019 – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împărăteasa Milostivă pe tron” de 
la Ikast şi Sfântul Cuvios Macarie Romanul
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împărăteasa 
Milostivă pe tron” și Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ din Ikast, Regatul 
Danemarcei. Spovedește și îndrumă obștea monahală și credincioșii.  Semnează actul de cumpărare a 
noii biserici achiziționată de la comunitatea baptistă pentru parohia ortodoxă românească din orașul 
danez Aalborg.
Joi, 24 octombrie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împărăteasa Milostivă 
pe tron”, Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ din Ikast, Regatul Danemarcei. 
Săvârșește Taina Sfântului Maslu în Biserica românească Cinstirea icoanei Maicii Domnului „Vinde-
cătoarea”, Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou şi Sfânta Muceniţă Irina din Esbjerg. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Vineri, 25 octombrie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împărăteasa Milostivă pe 
tron”, Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ din Ikast și Slujba Vecerniei Mari cu Litie 
în parohia românească Schimbarea la Faţă și Sfinţii Cuvioşi Dimitrie cel Nou din Basarabi și Ioan Iacob de 
la Neamţ din orașul Odense de pe Insula Funen. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 26 octombrie 2019 – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram și Parastasul în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnu-
lui „Stăpâna Insulei Funen”, Schimbarea la Faţă și Sfinţii Cuvioşi Dimitrie cel Nou din Basarabi și Ioan 
Iacob de la Neamţ din orașul Odense, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 27 octombrie 2019 – Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul 
Nesecat”, Pogorârea Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai Moldovei din orașul Göte-
borg, Regatul Suediei. O botează pe prunca Ioana. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 28 octombrie 2019
Participă la lucrările Sfântului Sinod, în Reședința Patriarhală din București.

NOIEMBRIE 
Vineri, 1 noiembrie 2019 – Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian din Asia
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și 
îndrumă credincioșii. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 2 noiembrie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și 
îndrumă credincioșii. O botează pe prunca Clara-Maria. 
Duminică, 3 noiembrie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica parohiei românești Toţi Sfinţii din Huldenberg (Loonbeek), Rega-
tul Belgiei. După slujbă, susține conferința cu tema: Bucuria vieţii în Hristos și poartă un dialog cu tinerii.
Luni, 4 noiembrie 2019
Vizitează școala Sfântul Siluan a parohiei românești Toţi Sfinţii din Huldenberg (Loonbeek), Regatul 
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Belgiei. Participă la o întrunire cu preotul paroh Ciprian Grădinaru (căruia îi conferă distincția Crucea 
Nordului pentru clerici), cu dascălii și elevii școlii. După amiază, vizitează Mănăstirea românească de 
maici Acoperământul Maicii Domnului din Namur.
Marţi, 5 noiembrie- joi, 7 noiembrie 2019
Cercetează bolnavii și bătrânii din Stockholm și împrejurimi.
Vineri, 8 noiembrie 2019 – Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor puterilor creşti
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Floa-
rea Neveştejită”, Soborul Sfinţilor Arhangheli şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai Transilvaniei din 
orașul Borås, Regatul Suediei. Vizitează mai multe familii din comunitate. Seara Săvârșește Taina Sfân-
tului Maslu în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul Nesecat”, Pogorâ-
rea Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai Moldovei din orașul Göteborg. Spovedește 
și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 9 noiembrie 2019 – Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram și Parastasul în Parohia românească Sfântul Ierarh Nectarie de la 
Eghina din orașul suedez Trollhättan. Poartă în procesiune Icoana relicvar a Sfântului Ierarh Nectarie, 
păstrată în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 10 noiembrie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Dositei, Episcopul sârb al Scandinaviei și 
Marii Britanii, în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Oranta (Rugătoarea) a Semnu-
lui”, Sfântul Mare Mucenic Mina şi Sfântul Cuvios Macarie Romanul din Kristiansand, Regatul Norvegiei. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 11 noiembrie 2019 – Sfântul Mare Mucenic Mina
Săvârșește Slujba Privegherii de noapte și Sfânta Liturghie de hram în Paraclisul Centrului Episcopal din 
Stockholm. Cinstește icoana făcătoare de minuni a Sfântului Mare Mucenic Mina, aflată în sfântul locaș. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Marţi, 12 noiembrie 2019 – Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Hrăni-
toarea cu lapte”, Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din 
Telciu, Grigorie din Zagra şi Vasile din Mocod din Sölvesborg, Regatul Suediei. Oferă bisericii Icoana 
relicvar a Sfântului Ierarh Luca al Crimeii. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 13 noiembrie 2019 – Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur şi mama sa, Sfânta Antuza (Ziua Bibliei)
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Joi, 14 noiembrie – vineri, 15 noiembrie 2019
Cercetează credincioșii și bolnavii în Stockholm și în împrejurimi.
Sâmbătă, 16 noiembrie 2019 – Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Duminică, 17 noiembrie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Povăţuitoarea 
copiilor”, Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur şi Sfinţii Ierarhi 
Iachint de Vicina, Antim Ivireanul şi Grigorie Dascălul, Mitropoliţii Țării Româneşti din orașul Uppsa-
la, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii. Participă, în Parohia românească Adormirea 
Maicii Domnului şi Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Întru naştere fecioria ai păzit”  din Stockholm, 
la aniversarea a 66 de ani a părintelui Gheorghe Borca căruia îi conferă Ordinul Crucea Nordului. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 20 noiembrie 2019
Săvârșește Taina Sfântului Maslu în Biserica românească Intrarea în Biserică a Maicii Domnului şi Sfinţii 



344   numărul 12-14/2019-2022

Ierarhi Pahomie de la Gledinul Bistriţei şi Ioan de la Râşca şi Secu, Episcopii Romanului din Aalborg, Rega-
tul Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Joi, 21 noiembrie 2019 – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica românească Intrarea în Biserică a Maicii Domnului şi 
Sfinţii Ierarhi Pahomie de la Gledinul Bistriţei şi Ioan de la Râşca şi Secu, Episcopii Romanului din Aalborg, 
Regatul Danemarcei. Îl botează pe pruncul Luca-Mihail, primul copil în familia preotului Marian Cibotaru 
și a soției sale Andreea. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Vineri, 22 noiembrie 2019
Primește, la Centrul Episcopal din Stockholm, pe Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și 
Teleormanului și delegația de părinți de la Mănăstirea Pantocrator, care au adus spre închinare un frag-
ment din moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. Săvârșește împreună cu Preasfințitul Părinte 
Episcop Galaction, Taina Sfântului Maslu în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 23 noiembrie 2019
Împreună cu  Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, săvârșește Sfânta 
Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. La final, spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Duminică, 24 noiembrie 2019
Împreună cu  Preasfințitul Părinte Episcop Galaction al Alexandriei și Teleormanului, săvârșește Sfân-
ta Liturghie Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătătoarea Căii”, Naşterea 
Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, Nicodim de la Tismana, Maca-
rie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din Copenhaga, Regatul Danemarcei. 
Săvârșește Taina Sfântului Botez pentru cinci copilași din comunitate: Maria, Mavra, Maria, Damian și 
Emanuel. Participă la un recital de colinde susținut de grupul psaltic Ethos al Episcopiei Caransebeșului. 
La final spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 27 noiembrie 2019
Îl vizitează pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan al Banatului la Centrul Mitropolitan din Timișoara. 
La invitația ASCOR – Timișoara, susține conferința cu tema: Bucuraţi-vă pururea! Îndemnuri pentru 
vremurile noastre, în Aula Magna a Univerităţii de Vest din Timişoara.
Joi, 28 noiembrie 2019
Îl vizitează pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei al Clujului şi pe Preasfinţitul Părinte Episcop 
-Vicar Vasile Someşanul la Centrul Mitropolitan din Cluj-Napoca. Săvârşeşte Slujba Vecerniei în Catedra-
la Mitropolitană din Cluj-Napoca. La invitaţia ASCOR – Cluj-Napoca, susţine conferinţa cu tema: Cum 
putem dobândi bucuria deplină, în Amfitiatrul Facultăţii de Chimie din Cluj-Napoca.
Sâmbătă, 30 noiembrie 2019 – Sfântul Apostol Andrei şi Cinstirea Icoanelor Maicii Domnului „Împără-
teasa Milostivă pe tron” şi „Oranta (Rugătoarea) a Semnului” din Paraclisul Episcopal din Stockholm
Săvârşeşte Sfânta Liturghie de hram şi Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Îl 
hirotoneşte întru diacon pe tânărul Andrei Constantin. O botează pe prunca Iulia-Nicola. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
 
DECEMBRIE 
Duminică, 1 decembrie 2019 – Ziua Naţională a României
Săvârșește Sfânta Liturghie și Slujba de Te Deum în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnu-
lui „Floarea Neveştejită”, Soborul Sfinţilor Arhangheli şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai Transilvani-
ei din orașul Borås, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii. Participă la concertul de colinde 
susținut de Grupul vocal „Sfântul Ioan Damaschinul” din Arad. Seara, participă la concertul de colinde 
susținut de același grup vocal în Biserica Paraclis Episcopal din Göteborg.
Luni, 2 decembrie – joi, 5 decembrie 2019
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Cercetează bolnavii şi credincioşii din Stockholm, Oslo şi împrejurimi.
Vineri, 6 decembrie 2019 – Sfântul Ierarh Nicolae 
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Grabnic Ascultătoarea” şi Sfinţii Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul din Oslo, Rega-
tul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 7 decembrie 2019 – Sfânta Mare Muceniţă Filofteia de la Argeş
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram și Parastasul la demisolul Bisericii Paraclis Episcopal Cinstirea Icoa-
nei Maicii Domnului „Primitoarea Streinilor”, Sfintele Muceniţe Filofteia de la Argeş, Tatiana de la Craiova 
şi Suniva de la Selje şi Bergen din orașul Bergen, Regatul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii. 
Vizitează lucrările șantierului sfântului lăcaș.
Duminică, 8 decembrie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în parohia românească Buna Vestire şi Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Stăpâna Fiordurilor” şi Sfinţii Ierarhi Calinic de la Cernica şi Svitun cel Smerit de la Winchester şi Stavan-
ger din orașul Stavanger, Regatul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 14 decembrie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Parohia românească Sfinţii Mari Mucenici Procopie cu mama 
muceniţă Teodosia, Epictet preotul şi Astion monahul din orașul Molde, Regatul Norvegiei. Spovedește 
și îndrumă credincioșii.
Duminică, 15 decembrie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica românească Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la 
Niculiţel și Sfintele Mironosiţe Maria şi Marta, surorile Dreptului Lazăr din orașul Aalesund, Regatul 
Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 16 decembrie 2019
În Reședința Patriarhală din București, participă la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. 
Marţi, 17 decembrie 2019 – Sfântul Proroc Daniel
Săvârșește Sfânta Liturghie, în sobor de arhierei, sub protia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în 
Catedrala Patriarhală din București. După amiază, în Aula „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei 
Române, participă la Concertul de colinde „Răsăritul cel de Sus”.
Vineri, 20 decembrie 2019
La Centrul Episcopal din Stockholm, coordonează colocviul cu tema: Viitorul emigraţiei româneşti şi 
Mişcarea cultural-duhovnicească Rugul Aprins şi actualitatea sa în secolul al XXI-lea, susținut de deținutul 
politic Marcel Petrișor și scriitorul Marius Vasileanu cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la căderea regi-
mului comunist în România. 
Sâmbătă, 21 decembrie 2019 – 30 de ani de la căderea regimului comunist în România
Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Duminică, 22 decembrie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul Nese-
cat”, Pogorârea Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai Moldovei din orașul Göteborg, 
Regatul Suediei. Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la căderea regimului comunist în România, participă 
la concertul de colinde susținut de copiii de la școala parohială și coordonează colocviul cu tema: Vom 
muri şi vom fi liberi – românii la trei decenii de libertate, susținut de deținutul politic Marcel Petrișor și 
scriitorul Marius Vasileanu, cărora le conferă Crucea Nordului. Îi cercetează pe românii din Göteborg cu 
Icoana Nașterii Domnului.
Luni, 23 decembrie 2020
Îi cercetează, purtând Icoana Nașterii Domnului, pe românii din Stockholm și împrejurimi.
Marţi, 24 decembrie 2019 – Ajunul Crăciunului
Îi cercetează, purtând Icoana Nașterii Domnului, pe cei bolnavi și însingurați în capitala Regatului Norve-
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giei, Oslo. Spovedește, îndrumă și colindă împreună cu credincioșii.
Miercuri, 25 decembrie 2019 – Naşterea Domnului
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Grabnic Ascultătoarea” şi Sfinţii Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul din Oslo, Rega-
tul Norvegiei. O botează pe prunca Andreea. Seara, în Biserica ortodoxă sârbească Sfântul Ierarh Vasile 
cel Mare din Helsingborg, Regatul Suediei, săvârșește Slujba Vecerniei și participă la un mic recital de 
colinde. Spovedește, îndrumă și colindă împreună cu credincioșii.
Joi, 26 decembrie 2019 – Soborul Maicii Domnului; Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfinţit de la Tismana
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Arătătoarea Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, 
Nicodim de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din Copenha-
ga, Regatul Danemarcei. Spovedește, îndrumă și colindă împreună cu credincioșii.
Vineri, 27 decembrie 2019 – Sfântul Apostol întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul său natal, Sper-
mezeu, județul Bistrița-Năsăud. Participă la concertul de colinde tradiționale susținut de grupul 
mare de colindători din sat. O botează pe prunca Maria-Elisabeta și sfințește clopotele de la Para-
clisul Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” din incinta Casei sale părintești. Primește 
cete de colindători.
Sâmbătă, 28 decembrie 2019
Cercetează, în satul său natal Spermezeu și în satele învecinate, mai multe persoane bolnave și însingurate.
Duminică, 29 decembrie 2019
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica parohială din Libotin, județul Maramureș și botează patru 
copilași din comunitate: Andrei, Mihail, Damian și Matei. După slujbă, vizitează Mănăstirea Rohia unde 
săvârșește Trisaghionul la mormântul Arhiepiscopului Justinian. Seara slujește Vecernia în Biserica 
Înălţarea Domnului din Târgu Lăpuș și colindă împreună cu preoții, copiii și credincioșii prezenți la slujbă. 
Luni, 30 decembrie 2019
Îi vizitează la Reședința Mitropolitană din Cluj-Napoca pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei 
și pe Preasfințitul Părinte Episcop-Vicar Vasile Someșanul și îl felicită la împlinirea a 71 de ani de viață.

2020

IANUARIE 
Miercuri, 1 ianuarie 2020 – Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului; Sfântul Ierarh Vasile cel Mare 
şi mama sa, Sfânta Emilia (Anul Nou)
Spovedește credincioșii și săvârșește Privegherea de toată noaptea urmată de Sfânta Liturghie cu Tede-
um în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Primește urătorii de Anul Nou.
Joi, 2 ianuarie - sâmbătă, 4 ianuarie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm și îi cercetează pe păstoriții 
din capitală cărora le binecuvintează casele cu Agheazma Mare.
Duminică, 5 ianuarie 2020 – Ajunul Bobotezei
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfânta Treime şi Sfinţii Ioan Botezătorul şi Ioan 
Maximovici din Tungelsta, Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 6 ianuarie 2020 – Botezul Domnului
Săvârșește Sfânta Liturghie Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul Nese-
cat”, Pogorârea Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai Moldovei din orașul Göteborg, 
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. Seara îi 
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cercetează pe românii din împrejurimi cărora le binecuvintează casele cu Agheazma Mare. Spovedește 
și îndrumă credincioșii.
Marţi, 7 ianuarie 2020 – Sfântul Proroc Ioan Botezătorul
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Miercuri, 8 ianuarie - vineri, 17 ianuarie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm și îi cercetează pe păstoriții 
din capitală cărora le binecuvintează casele cu Agheazma Mare.
Sâmbătă, 18 ianuarie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împărăteasa 
Milostivă pe tron”, Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ din Ikast, Regatul Danemar-
cei. Seara, săvârșește Slujba Privegherii. Spovedește și îndrumă obștea monahală și credincioșii.
Duminică, 19 ianuarie 2020 - Sfinţii Cuvioşi Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria 
tuturor celor necăjiţi”, Sfinţii Cuvioşi Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul din Vejle-Kolding, Regatul 
Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 20 ianuarie – vineri, 24 ianuarie 2020
Îi cercetează pe românii din nordul Regatului Suediei cărora le binecuvintează casele cu Agheazma Mare.
Sâmbătă, 25 ianuarie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Stăpâna Fiordurilor”, Buna Vestire şi Sfinţii Ierarhi Calinic de la Cernica şi Situn cel Smerit de la Winches-
ter şi Stavanger din Stavanger, Regatul Norvegiei și îi botează pe pruncii David și Casian. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Duminică, 26 ianuarie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica Parohiei românești Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Cea de toţi fericită”, Sfinţii Cuvioşi Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul din orașul Haugesund, 
Regatul Norvegiei și o botează pe prunca Maia-Alexandra. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 29 ianuarie 2020
Săvârșește Taina Sfântului Maslu în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Povăţuitoarea 
copiilor”, Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur şi Sfinţii Ierarhi Iachint 
de Vicina, Antim Ivireanul şi Grigorie Dascălul, Mitropoliţii Țării Româneşti din orașul Uppsala, Regatul 
Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Joi, 30 ianuarie 2020 – Sfinţii Trei Ierarhi
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Povăţuitoarea copiilor”, Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur şi Sfinţii 
Ierarhi Iachint de Vicina, Antim Ivireanul şi Grigorie Dascălul, Mitropoliţii Țării Româneşti din orașul 
Uppsala, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.

FEBRUARIE
Sâmbătă, 1 februarie 2020 – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfintelor Pătimiri”; 
Sfântul Mucenic Trifon din Lampsacul Frigiei şi Sfintele Muceniţe Perpetua şi Felicitas din Cartagina
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram și Parastasul în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnu-
lui „a Sfintelor Pătimiri”, Sfântul Mucenic Trifon şi Sfintele Muceniţe Perpetua şi Felicitas din Nykøbing 
Mors, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii. O botează pe prunca Ioana-Maria în 
Biserica Parohiei românești Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sporirea Minţii”, Naşterea Sfântului 
Proroc Ioan Botezătorul şi Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava din Herning-Ikast, Regatul 
Danemarcei. Săvârșește Vecernia Mare cu Litie și binecuvântează noul paraclis al Parohiei românești 
Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Purtătoarea de mir” şi Sfintele Femei Mironosiţe din orașul Horsens, 
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Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 2 februarie 2020 – Întâmpinarea Domnului
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica Parohiei românești Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Mângâietoarea”, Întâmpinarea Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani şi Iosif 
de la Văratec din Viborg, Regatul Danemarcei și îl botează pe pruncul Adonis-Cristian. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Luni, 3 februarie 2020 – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potoleşte întristările noastre” de la Roskil-
de; Sfinţii Ierarhi Ansgar, Uni şi Rimbert, Apostolii Nordului 
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească  Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potoleşte 
întristările noastre”, Sfinţii Români şi Sfinţii Ierarhi Ansgar, Uni şi Rimbert, Apostolii Nordului din orașul 
Roskilde, Danemarca. Sfințește noul baldachin care adăpostește Icoana Maicii Domnului Potoleşte întris-
tările noastre de la Roskilde. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 5 februarie 2020
Săvârșește Slujba Acatistului Maicii Domnului – Bucuria celor necăjiți în Paraclisul Centrului Episcopal 
din Stockholm. Împreună cu clericii și credincioșii din Stockholm o încurajează pe îndurerata mamă 
Camelia-Mihaela Smicală din Finlanda, despărțită de copilașii ei Johan-Mihail și Maria-Alexandra, aflată 
în vizită la Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Joi, 6 februarie 2020
Îi cercetează pe cei bolnavi și însingurați din Stockholm.
Vineri, 7 februarie 2020
Săvârșește Taina Sfântului Maslu în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei 
Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” şi Sfinţii Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul din 
Oslo, Regatul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 8 februarie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Filia Sfinţii Mucenici Nichita şi Sava Goţii de la Buzău şi Sfinţii 
Întâi Mucenici Varegi, în Rusia: Teodor cu fiul său Ioan din Fredrikstad, Regatul Norvegiei. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Duminică, 9 februarie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Grabnic Ascultătoarea” şi Sfinţii Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul din Oslo, Rega-
tul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 10 februarie 2020 – Sfântul Sfinţitul Mucenic Haralambie
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram, în sobor de arhierei, în Biserica Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie 
din Constanța.
Miercuri, 12 februarie 2020
Participă, la lucrările Adunării Naționale Bisericești la Palatul Patriarhiei din București.
Îl vizitează, la atelierul său de lucru, pe artistul Horea Paștina și pe soția sa, Emilia. Îi vizitează, la domici-
liu, pe foștii deținuți politici Niculina Moica, Vasile Jacques Iamandi și Demostene Andronescu.
Joi, 13 februarie 2020
La Reședința Patriarhală din București, participă la lucrările Sfântului Sinod.
Sâmbătă, 15 februarie 2020 – Sfântul Ierarh Sigfrid de Växjö, Luminătorul Suediei cu cei trei nepoţi ai 
săi Sfiţii Mucenici Unaman preotul,  Sunaman diaconul şi Vinaman ipodiaconul
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram și Parastasul în Parohia românească  Cinstirea Icoanei Maicii Domnu-
lui „Cea cu Har dăruită”, Înălţarea Sfintei Cruci şi Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Iosif din Maramureş şi Sigfrid 
de Växjö, Luminătorul Suediei din orașul Växjö, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 16 februarie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salva-
toarea de la înec”, Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie şi Sfintele Valentina Muceniţa şi Ana Vikinga, 
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cneazina de la Novgorod, din orașul Kalmar, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii. Parti-
cipă la întâlnirea copiilor din Școala parohială din Stockholm.
Joi, 20 februarie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. După Liturghie, spovedește 
și îndrumă credincioșii. În Stockholm, săvârșește Slujba Înmormântării credincioasei Tudora Bănilă 
(90 de ani).
Sâmbătă, 22 februarie 2020
În Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca slujește, în sobor de arhierei, Vecernia Mare cu Slujba Ipopsi-
fierii Arhimandritului Benedict Vesa, Episcopul-Vicar ales al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
Duminică, 23 februarie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie, în sobor de arhierei, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, la hirotonia 
noului episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Preasfințitul Benedict Bistrițeanul.
Luni, 24 februarie 2020
În satul său natal Spermezeu din județul Bistrița-Năsăud, îi vizitează pe părinți și pe cei bolnavi și 
însingurați. Seara participă, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, la manifestările duhovnicești și 
culturale prilejuite de aniversarea a 30 de ani de slujire arhierească a Înaltpreasfințitului Părinte Mitro-
polit Andrei.
Marţi, 25 februarie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie, în sobor de arhierei, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, cu prilejul 
aniversării a 30 de ani de slujire arhierească a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei. Îl vizitează 
pe Preasfințitul Părinte Episcop Vasile Someșanul.
Miercuri, 26 februarie – joi, 27 februarie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. După Liturghie, spovedește 
și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 29 februarie 2020 – Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman din Dobrogea
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Limanul 
celor înviforaţi”, Botezul Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman din Dobrogea din Sønderborg, 
Regatul Danemarcei. Săvârșește Slujba Privegherii în Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Împărăteasa Milostivă pe tron”, Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ din Ikast, 
Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă obștea monahală și credincioșii.

MARTIE
În partea a doua a lunii martie, la Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm slujeşte zilnic şi trans-
mite cuvinte de mângâiere în mediul online pentru cei izolaţi la domiciliu din cauza pandemiei. 
Duminică, 1 martie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Rugul Aprins”, 
Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina şi Sfântul Mare Mucenic Mercurie din orașul Tønder, Regatul Danemar-
cei. Seara săvârșește Slujba Vecerniei Iertării în Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împără-
teasa Milostivă pe tron”, Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ din Ikast, Regatul 
Danemarcei. Spovedește și îndrumă obștea monahală și credincioșii.
Luni, 2 martie – marţi, 3 martie 2020 – Începutul Postului Mare
Săvârșește Slujba Ceasurilor și a Obedniței, iar seara Pavecernița Mare și Canonul Sfântului Andrei 
Criteanul în Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împărăteasa Milostivă pe tron”, Sfinţii 
Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ din Ikast, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndru-
mă obștea monahală și credincioșii.
Miercuri, 4 martie 2020
Săvârșește Liturghia Darurilor înainte sfințite în Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împărăteasa 
Milostivă pe tron”, Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ din Ikast, Regatul Danemarcei.
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Săvârșește Slujba Pavecerniței Mari și Canonul Sfântului Andrei Criteanul în Parohia românească Cinsti-
rea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiţi” , Sfinţii Cuvioşi Macarie cel Mare şi Macarie 
Alexandrinul din Vejle-Kolding, Regatul Danemarcei. La miezul nopții, săvârșește Slujba Miezonopticii în 
Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împărăteasa Milostivă pe tron”, Sfinţii Cuvioşi Macarie 
Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ și o tunde în monahism pe rasofora Agatonica, egumena acestei 
mănăstiri. Spovedește și îndrumă obștea monahală și credincioșii.
Joi, 5 martie 2020
Săvârșește Slujba Ceasurilor și a Obedniței în Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împără-
teasa Milostivă pe tron”, Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ din Ikast, iar seara 
Pavecernița Mare și Canonul Sfântului Andrei Criteanul în Biserica Parohiei românești Cinstirea Icoanei 
Maicii Domnului „Mângâietoarea”, Întâmpinarea Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Iosif de la Văratec şi Gheor-
ghe de la Cernica şi Căldăruşani din Viborg, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă obștea mona-
hală și credincioșii.
Vineri, 6 martie 2020
Săvârșește Liturghia Darurilor înainte sfințite în Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împă-
răteasa Milostivă pe tron”, Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ din Ikast, Regatul 
Danemarcei. Săvârșește Taina Sfântului Maslu în Biserica Parohiei românești Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Vindecătoarea”, Sfânta Mare Muceniţă Irina şi Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou din 
Esbjerg, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă  credincioșii.
Sâmbătă, 7 martie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Parohia românescă Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Stăpâ-
na Insulei Funen”, Schimbarea la Faţă și Sfinţii Cuvioşi Dimitrie cel Nou din Basarabi și Ioan Iacob de la 
Neamţ din Odense, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminica Ortodoxiei, 8 martie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătătoarea 
Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, Nicodim de la 
Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din Copenhaga, Regatul 
Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii. Conduce Procesiunea cu Sfintele Icoane.
Luni, 9 martie 2020 – Sfinţii 40 de Mucenici
Săvârșește Liturghia Darurilor înainte sfințite în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește 
și îndrumă credincioșii.
Duminica a II-a din Postul Mare, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, 15 martie 2020 
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească  Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Vineri, 20 martie 2020
Săvârșește Liturghia Darurilor înainte sfințite în Parohia românească Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 
din Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminica a III-a din Postul Mare, a Sfintei Cruci, 22 martie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Povăţuitoarea 
copiilor”, Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur şi Sfinţii Ierarhi Iachint 
de Vicina, Antim Ivireanul şi Grigorie Dascălul, Mitropoliţii Țării Româneşti din Uppsala, Regatul Suediei. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 25 martie 2020 – Buna Vestire
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Vineri, 27 martie - sâmbătă, 28 martie 2020 – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eu sunt cu voi şi 
nimeni împotriva voastră” de la Centrul Episcopal din Stockholm
Săvârșește Privegherea de toată noaptea cu Sfânta Liturghie și Slujba Parastasului în Paraclisul Centrului 
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Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminica a IV-a din Postul Mare, a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul, 29 martie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Misiunii  Sfântul Cuvios Mucenic Sven din Arboga, Rega-
tul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii. Împreună cu un grup de pelerini se închină la ruine-
le străvechii bisericuțe din piatră unde a fost martirizat Sfântul Sven și la Izvorul Sfântului Mucenic  
Rege Olav.
Marţi, 31 martie 2020
În Stockholm, săvârșește Slujba Înmormântării credinciosului Ioan Băgăian (87 de ani).

APRILIE
Pe toată durata lunii aprilie, la Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm
slujeşte zilnic şi transmite cuvinte de mângâiere în mediul online pentru cei izolaţi la domiciliu din 
cauza pandemiei. 
Miercuri, 1 aprilie 2020 
Săvârșește Denia Canonului Mare în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndru-
mă credincioșii.
Sâmbătă, 4 aprilie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Duminica a V-a din Postul Mare – a Sfintei Maria Egipteanca, 5 aprilie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Joi, 9 aprilie 2020
Săvârșește Taina Sfântului Botez pentru prunca Emanuela în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
Duminica Floriilor, 12 aprilie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm și o botează pe prunca Auro-
ra-Andreea. Săvârșește Denia în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Luni – miercuri în Săptămâna Sfintelor Pătimiri, 13 – 15 aprilie 2020
Săvârșește Deniile în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Joia Mare, 16 aprilie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie a Marelui Vasile, unită cu Vecernia, în Paraclisul Centrului Episcopal din 
Stockholm iar seara Denia celor 12 Evanghelii. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Vinerea Mare, 17 aprilie 2020
Săvârșește Slujba Ceasurilor în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
Seara slujește Denia Prohodului Domnului în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Întru naştere fecioria ai păzit” și Adormirea Maicii Domnului din Huddinge, Stockholm. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Sâmbăta Mare, 18 aprilie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie a Marelui Vasile, unită cu Vecernia, în Paraclisul Centrului Episcopal din 
Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminica Paştilor, 19 aprilie 2020
Săvârșește Slujba Învierii și Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfânta Treime şi Sfinţii Ioan Boteză-
torul şi Ioan Maximovici din Tungelsta, Stockholm. La orele amiezii săvârșește Vecernia Paștilor (a doua 
Înviere) în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Lunea Luminată, 20 aprilie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
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Marţea Luminată, 21 aprilie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Miercurea Luminată, 22 aprilie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Joia Luminată, 23 aprilie 2020 – Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din 
Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Vinerea Luminată, 24 aprilie 2020 – Izvorul Tămăduirii
Săvârșește Sfânta Liturghie cu sfințirea apei în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește 
și îndrumă credincioșii.
Sâmbăta Luminată, 25 aprilie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Duminica Sfântului Apostol Toma, 26 aprilie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm și o botează pe prunca Clara-
Elena. Spovedește și îndrumă credincioșii.

MAI
Pe toată durata lunii mai, la Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm slujeşte zilnic şi transmite 
cuvinte de mângâiere în mediul online pentru cei izolaţi la domiciliu din cauza pandemiei. 
Sâmbătă, 2 mai 2020 – Aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare, Sfântul Ierarh Atana-
sie al III-lea Patelarie a Constantinopolului, Sfânta Cuvioasă Matrona de la Moscova
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, săvârșește Sfânta Liturghie cu prilejul împlinirii a 12 ani 
de la hirotonia sa întru arhiereu. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminica Sfintelor Femei Mironosiţe, 3 mai 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Sâmbătă,  9 mai 2020 – Aducerea Moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae de la Mira la Bari, Sfântul Proroc 
Isaia şi Sfântul Mucenic Hristofor
Săvârșește Sfânta Liturghie cu prilejul aniversării zilei de naștere și Parastasul în Paraclisul Centrului 
Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 10 mai 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Duminică, 17 mai 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Joi, 21 mai 2020 – Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa, Elena
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, săvârșește Sfânta Liturghie și o slujbă de pomenire 
pentru Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Pimen al Sucevei și Rădăuților. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Duminică, 24 mai 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Joi, 28 mai 2020 – Înălţarea Domnului 
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
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Duminică, 31 mai 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Povăţuitoarea 
copiilor”, Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur şi Sfinţii Ierarhi Iachint 
de Vicina, Antim Ivireanul şi Grigorie Dascălul, Mitropoliţii Țării Româneşti din Uppsala, Regatul Suediei. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.

IUNIE
În prima parte a lunii iunie, la Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm slujeşte zilnic şi transmite 
cuvinte de mângâiere în mediul online pentru cei izolaţi la domiciliu din cauza pandemiei. 
Luni, 1 iunie 2020 – Sfântul Mucenic Iustin Filosoful şi cei împreună cu el
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Marţi, 2 iunie 2020 – Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Sâmbătă, 6 iunie 2020 
Se află în pelerinaj pe urmele sfinților scandinavi, pe Insula Björkö (Birka) de lângă Stockholm. 
Duminica Rusaliilor, 7 iunie 2020 – Pogorârea Sfântului Duh
Săvârșește Sfânta Liturghie și Vecernia plecării genunchilor în Parohia românească Sfânta Treime şi 
Sfinţii Ioan Botezătorul şi Ioan Maximovici din Tungelsta, Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 8 iunie 2020 – Sfânta Treime
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Joi, 11 iunie 2020
Săvârșește Slujba Înmormântării credinciosului Teodor Gherghel (82 de ani), pe Dumbravă, în Sperme-
zeu, județul Bistrița-Năsăud. Crecetează bolnavii și bătrânii din sat.
Vineri, 12 iunie 2020
Coordonează și binecuvintează începerea lucrărilor de tencuire a sfântului lăcaș din incinta casei sale 
părintești. Îi vizitează la Centrul Mitropolitan din Cluj-Napoca pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit 
Andrei și pe Preasfințitul Părinte Episcop Vasile Someșanul. 
Sâmbătă, 13 iunie 2020
Săvârșește Dumnezeiasca Liturghie și îi botează pe pruncii Rafael-Gabriel și Emilia în Biserica Misiunii 
Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Povăţuitoarea tinerilor”, Sfinţii Arhidiaconi Ștefan şi Laurenţiu din 
orașul Lund, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 14 iunie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătătoarea 
Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, Nicodim de 
la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din Copenhaga, Rega-
tul Danemarcei. Îi botează pe pruncii Teodora, Kevin, Andrei-Oliver și Daniel-Alexandru. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Miercuri, 24 iunie 2020 – Naşterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul şi Aducerea moaştelor Sfântului 
Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Joi, 25 iunie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Mănăstirii Pângărați, județul Neamț. Oferă chinoviei o copie a 
Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Țibleș din Paraclisul din incinta casei sale părintești din 
Spermezeu. După slujbă, împreună cu părintele stareț Petroniu și ieromonahii Arsenie și Vichentie face 
un pelerinaj în munții din apropierea mănăstirii, pe urmele sihaștrilor de la Pângărați.
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Vineri, 26 iunie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Mănăstirii Pângărați, județul Neamț. Vizitează Mănăstirea 
Sihăstria Neamțului și săvârșește un Trisaghion în cimitir la mormintele stareților, duhovnicilor și 
viețuitorilor chinoviei.
Sâmbătă, 27 iunie 2020
În Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava săvârșește, în sobor de arhierei, Sfânta Liturghie și 
Parastasul la împlinirea a 40 de zile de la trecerea la Domnul a vrednicului de pomenire Arhiepiscop 
Pimen al Sucevei și Rădăuților. După slujbă, săvârșește Parastasul, în sobor de arhierei, la mormântul 
Arhiepiscopului Pimen, în cimitirul Mănăstirii Sihăstria Putnei.
Duminică, 28 iunie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Mănăstirea Piatra Fântânele, județul Bistrița-Năsăud. Binecuvintează pe 
cei 25 de copii orfani din familiile nevoiașe, aflați în grija măicuțelor din mănăstire. Se întâlnește cu o 
delegație condusă de către primarul Iustin Duicu din Glăvile, județul Vâlcea, satul natal al vrednicului de 
pomenire Mitropolit Bartolomeu al Clujului.
Luni, 29 iunie 2020 – Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din satul Sânmărghita, județul Cluj și botea-
ză pe gemenii Valentin-Paul și Maria-Natalia, primii copilași ai consătenilor săi Valentin și Anastasia. A 
dăruit un buchet de flori și mai multe daruri bătrânei centenare Elisabeta Moldovan din Sânmărghita, 
prezentă la slujbă. La agapa creștină se întâlnește cu credincioșii din Sânmărghita, cu cei din satul său 
natal Spermezeu însă și cu cei din satul Runcul Salvei avându-i alături pe meșterul popular lelea Floarea 
Cozmi opincăreasa și pe tânărul rapsod Vlăduț Sărmaș. 

IULIE
Marţi, 30 iunie – Sâmbătă, 4 iulie 2020
Se află la casa părintească din Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud. Îi primește și călăuzește pe preoții și 
credincioșii din zonă. Cercetează bolnavii din localitate și din împrejurimi.
Duminică, 5 iulie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Sita, comuna Spermezeu, 
județul Bistrița-Năsăud. Oferă preotului paroh Tudor Daniș și credincioșilor o copie a Icoanei Maicii 
Domnului „Alăptătoarea” de la Paraclisul din incinta casei părintești din Spermezeu. Premiază și oferă 
daruri elevilor din localitate care au avut rezultate excepționale la examenul de bacalaureat. O bine-
cuvintează și îi oferă flori și daruri celei mai vârstnice credincioase din comunitate, lelea Anică Șerban  
(94 de ani).
Luni, 6 iulie 2020 – Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare; Sfânta Muceniţă Lucia din Roma
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul său natal, mulțumind 
Atotmilostivului Dumnezeu pentru cei 12 ani de când se află la cârma Episcopiei Europei de Nord. 
Marţi, 7 iulie – sâmbătă, 11 iulie 2020
Cercetează mai multe familii și pe bolnavi la domiciliu și la casele de bătrâni din Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului și Clujului. 
Sâmbătă, 11 iulie 2020
În biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul său natal Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud, îl 
botează pe pruncul Tudor și săvârșește Slujba Vecerniei Mari.
Duminică, 12 iulie 2020 – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Prodromiţa”
Săvârșește Sfânta Liturghie în biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din localitatea Cetan, județul 
Cluj. Oferă preotului paroh Bogdan-Mircea Oprea și credincioșilor o copie a Icoanei Maicii Domnului 
„Alăptătoarea” de la Țibleș din Paraclisul din incinta casei părintești din Spermezeu. O vizitează la 
domiciliu pe credincioasa Maria Galea, în vârstă de 101 ani, căreia îi oferă un buchet de flori și mai 
multe daruri.
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Luni, 13 iulie 2020
În satul său natal, Spermezeu, săvârșește Slujba Înmormântării credincioasei Aurelia Cozma, a lui Vale-
ruc (94 ani), de pe Șes.
Marţi, 14 iulie 2020
Vizitează casa tradițională din satul său natal pe care a donat-o Muzeului Satului din Cluj-Napoca.
Miercuri, 15 iulie 2020
Vizitează casa tradițională, a străbunicilor săi, din satul său natal pe care a donat-o Muzeului Satului 
ASTRA din Dumbrava Sibiului.
Joi, 16 iulie – vineri, 17 iulie 2020
Vizitează Mănăstirile Lăpușna și Cașva și așezările tradiționale de pe Valea Gurghiului, județul Mureș.
Sâmbătă, 18 iulie 2020
Se află în zona sa natală de la poalele Munților Țibleș unde îi cercetează pe bătrâni și pe bolnavi.
Duminică, 19 iulie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul din orașul Năsăud. Oferă 
preotului paroh Iuliu Mureșan și credincioșilor o copie a Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la 
Țibleș din Paraclisul din incinta casei părintești din Spermezeu. Binecuvintează casele câtorva credincioși 
din orașul Năsăud. 
Seara, se închină în biserica Adormirea Maicii Domnului din Așchileul Mic, județul Cluj, fiind găzduit de 
părintele profesor Gheorghe Șanta.
Luni, 20 iulie 2020 – Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul de la Cristorel, județul 
Cluj. Oferă o copie a Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Țibleș din Paraclisul din incinta casei 
părintești din Spermezeu, maicii starețe stavrofora Parascheva cu obștea și ctitorului acestui așezământ 
monahal, fotbalistul Ilie Lazăr. Oferă un buchet de flori văduvei octogenare din Cristorel, Ana Budișan. 
Îl vizitează și se roagă pentru tămăduirea ieromonahului Siluan, duhovnicul mănăstirii. Seara, se închină 
în Mănăstirea Cernica de lângă București.
Marţi, 21 iulie 2020
Participă la lucrările Sfântului Sinod, la Reședința Patriarhală din București.
Miercuri, 22 iulie 2020
Vizitează casa tradițională din satul său natal pe care a donat-o Muzeului Satului din București.
Joi, 23 iulie 2020
Împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei al Clujului și cu Preasfințitul Părinte Episcop-
Vicar Timotei Sătmăreanul săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Oarța de Sus, județul 
Maramureș, ctitoria Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei din satul său natal.
Vineri, 24 iulie 2020
Îl primește la casa părintească din satul său natal Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud, pe pictorul bise-
ricesc Grigore Popescu-Muscel.
Sâmbătă, 25 iulie 2020
În Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Râmnicu-Vâlcea, o botează pe prunca Maria-Astrid, primul 
copil al tinerilor Alexandru și Diana Manu, stabiliți în Uppsala, Regatul Suediei.
Duminică, 26 iulie 2020
În biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din cartierul Triaj, Brașov, săvârșește Sfânta Liturghie și o 
botează pe prunca Elena, primul copilaș al tinerilor Gelu și Adelina Mistrean din Asociația „Oastea 
Domnului”.
Luni, 27 iulie 2020 – Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon
Se închină în Biserica de lemn Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul din cadrul Muzeului Etnografic 
„Anton Badea” din Reghin, județul Mureș. Vizitează casele tradiționale și colecția etnografică perma-
nentă din cadrul muzeului.
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Marţi, 28 iulie – Vineri, 31 iulie 2020
Cercetează bolnavii din satul său natal și din satele de pe Văile Țibleșului.

AUGUST
Sâmbătă, 1 august 2020
În Biserica Sfântul Ioan Gură de Aur din Șirioara, județul Bistrița-Năsăud, săvârșește împreună cu 
Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei slujba de înmormântare pentru preoteasa Ana-Maria-Silvia 
(37 ani), soția preotului paroh Radu Petri.
Duminică, 2 august 2020 – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Ţibleş
Conduce procesiunea de la Paraclisul Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Casa sa 
părintească spre Biserica parohială din satul său natal Spermezeu unde săvârșește Sfânta Liturghie de 
hram. Seara săvârșește Slujba Paraclisului Maicii Domnului.
Luni, 3 august – marţi, 4 august 2020
Vizitează cetățile dacice Sarmisegetuza Regia, Costești și Blidaru în Munții Orăștiei. Seara săvârșește 
Slujba Paraclisului Maicii Domnului în biserica Naşterea Maicii Domnului din Luncani-Târsa. Îi binecuvin-
tează la casele parohiale pe preoții Mihăilă Ciolocoiu și Marius-Mihai Stănilă și le oferă o copie a Icoanei 
Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Țibleș din Paraclisul din incinta casei părintești din Spermezeu.
Miercuri, 5 august 2020
Săvârșește Slujba Paraclisului Maicii Domnului în Catedrala Episcopală din Deva.
Joi, 6 august 2020 – Schimbarea la Faţă
Împreună cu Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, săvârșește Sfânta Liturghie de 
hram în Schitul Măgureni, județul Hunedoara, unde oferă o copie a Icoanei Maicii Domnului Alăptătoa-
rea de la Paraclisul din incinta casei părintești din Spermezeu. Seara, săvârșește Slujba Privegherii în 
Mănăstirea Râmeț, județul Alba. Vizitează viețuitoarele din chinovie aflate pe patul de suferință.
Vineri, 7 august 2020 – Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla
Împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim al Europei Centrale și de Nord, săvârșește 
Sfânta Liturghie în Mănăstirea Râmeț, județul Alba. Vizitează Mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul 
din Cipăieni-Sânger, județul Mureș. 
Seara, săvârșește Slujba Paraclisului Maicii Domnului în biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil  din 
Unirea, județul Bistrița-Năsăud. Oferă preotului paroh Ioan Mugur Urian și credincioșilor o copie a Icoanei 
Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Țibleș din Paraclisul din incinta casei sale părintești din Spermezeu.
Sâmbătă, 8 august 2020
În satul său natal Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud, săvârșește Slujba Înmormântării unchiului Alexan-
dru Clapa (66 ani), fratele mamei sale.
Seara, săvârșește Slujba Paraclisului Maicii Domnului în biserica din satul său natal.
Duminică, 9 august 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Adormirea Maicii Domnului din cimitirul cartierului clujean 
Mănăștur. Seara, în biserica Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – Coroana din Bistrița, săvârșește 
Slujba Paraclisului Maicii Domnului și participă la programul de pricesne închinate Preasfintei Născă-
toare de Dumnezeu, cântate de rapsozii populari bistrițeni. Oferă o copie a Icoanei Maicii Domnului 
„Alăptătoarea” de la Paraclisul din incinta casei sale părintești din Spermezeu.
Luni, 10 august 2020
Săvârșește Slujba Paraclisului Maicii Domnului în Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din 
satul Dobricel, comuna Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud. Oferă preotului paroh  Dănuț Vidican și 
credincioșilor o copie a Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Paraclisul din incinta casei sale 
părintești din Spermezeu.
Marţi, 11 august 2020
Săvârșește Slujba Paraclisului Maicii Domnului în Biserica Naşterea Maicii Domnului din satul Bozieș, 
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comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud. Oferă o copie a Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la 
Paraclisul din incinta casei sale părintești din Spermezeu.
Miercuri, 12 august 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Mănăstirea Nicula, județul Cluj. Seara săvârșește Slujba Privegherii Odova-
niei Praznicului Schimbării la Față a Domnului și Taina Sfântului Maslu.
Joi, 13 august 2020
Săvârșește Slujba Paraclisului Maicii Domnului în Biserica Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Ilișua, 
județul Bistrița-Năsăud. Oferă preotului paroh Ludor Mureșan și credincioșilor o copie a Icoanei Maicii 
Domnului „Alăptătoarea” de la Paraclisul din incinta casei sale părintești din Spermezeu.
Vineri, 14 august 2020
În Mănăstirea Parva-Rebra, județul Bistrița-Năsăud, săvârșește Slujba Privegherii cu Prohodul Maicii 
Domnului și Taina Sfântului Maslu.
Sâmbătă, 15 august 2020 – Adormirea Maicii Domnului
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Parva-Rebra, județul Bistrița-Năsăud. Oferă părinte-
lui stareț Chiril Zegrean și obștei o copie a Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Paraclisul din 
incinta casei sale părintești din Spermezeu.
Vizitează Biserica Naşterea Maicii Domnului din satul Parva unde oferă preotului paroh Florin Nalaț și 
credincioșilor o copie a Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Paraclisul din incinta casei sale 
părintești din Spermezeu. Seara, în Mănăstirea Parva-Rebra săvârșește Slujba Privegherii.
Duminică, 16 august 2020 – Sfinţii Martiri Brâncoveni
Săvârșește Sfânta Liturghie în incinta Centrului Misionar pentru Tineret „Preot Ioan Bunea” din Sângeorz-
Băi, județul Bistrița-Năsăud. Oferă preotului paroh Paul-Dumitru Gavriloaia și credincioșilor o copie a 
Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Paraclisul din incinta casei sale părintești din Spermezeu.
Seara, participă la Slujba Privegherii în Mănăstirea Cormaia și săvârșește Trisaghionul la mormântul 
stareței chinoviei, Stavrofora Ecaterina Ghiran. 
Luni, 17 august 2020 – Sfântul Cuvios Gheorghe Pelerinul de la Văratec
Participă la Sfânta Liturghie în Mănăstirea Cormaia, județul Bistrița-Năsăud. Oferă obștei o copie a 
Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Paraclisul din incinta casei sale părintești din Spermezeu.
Duminică, 23 august 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm. Îl 
botează pe pruncul Petru, cel de-al cincilea copilaș al tinerilor Daniel-Dumitru și Ioana Panoschi din 
capitala suedeză.
Vineri, 28 august 2020
Săvârșește Taina Sfântului Maslu în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Floarea 
Neveştejită”, Soborul Sfinţilor Arhangheli și Soborul Sfinţilor Mitropoliţi ai Transilvaniei din Borås, Rega-
tul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 29 august 2020 –Tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Floarea 
Neveştejită”, Soborul Sfinţilor Arhangheli și Soborul Sfinţilor Mitropoliţi ai Transilvaniei din Borås, Rega-
tul Suediei. Îl hirotonește întru diacon pe tânărul Andrei-Gheorghe Hoha.
Seara săvârșește Taina Sfântului Maslu în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Potirul Nesecat”, Pogorârea Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai Moldovei  din Göte-
borg. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 30 august 2020 – Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Potirul Nesecat”, Pogorârea Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai Moldovei din Göte-
borg, Suedia. Îl hirotonește întru preot pe diaconul Andrei-Gheorghe Hoha. Botează pe pruncele Iulia și 
Ecaterina. Spovedește și îndrumă credincioșii.
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SEPTEMBRIE
Marţi, 1 septembrie 2020 – Începutul Anului Bisericesc; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Stăpâna 
Insulelor Feroe”; Sfinţii Cuvioşi Simeon Stâlpnicul şi Dionisie Exiguul din Dobrogea
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Joi, 4 septembrie 2020 – Sfântul Proroc Moise
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm săvârșește Sfânta Liturghie și îl botează pe pruncul Vlad-
Matei, primul copilaș al tinerilor Alexandru și Anisia Chițu din capitala suedeză.
Sâmbătă, 5 septembrie 2020
Săvârșește Taina Sfântului Maslu în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătă-
toarea Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, Nicodim 
de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din Copenhaga, Rega-
tul Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 6 septembrie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătătoarea 
Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, Nicodim de la 
Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din Copenhaga, Regatul 
Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Marţi, 8 septembrie 2020 – Naşterea Maicii Domnului
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 9 septembrie 2020 – Sfinţii şi Dumnezeieştii Părinţi Ioachim şi Ana
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Joi, 10 septembrie – vineri, 11 septembrie 2020 
Cercetează bătrânii și bolnavii în Stockholm și împrejurimi.
Sâmbătă, 12 septembrie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm și îl botează pe pruncul Petru-
Efrem-Adrian Lupu. Îi cunună pe tinerii Petru-Valentin și Bianca. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 13 septembrie 2020 
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea cu 
Har dăruită”, Înălţarea Sfintei Cruci şi Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Iosif din Maramureş şi Sigfrid de Växjö, 
Luminătorul Suediei din Växjö, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 14 septembrie 2020 – Înălţarea Sfintei Cruci
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfânta Treime şi Sfinţii Ioan Botezătorul şi Ioan 
Maximovici din Tungelsta, Stockholm, Tungelsta. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Marţi, 15 septembrie – joi, 17 septembrie 2020
Vizitează bolnavii și bătrânii din Stockholm și împrejurimi.
Vineri, 18 septembrie 2020
În orașul Oradea, vizitează la domiciliu mai multe familii de credincioși, cărora le săvârșește Slujba 
Sfeștaniei.
Sâmbătă, 19 septembrie 2020
În sobor de arhierei, sub protia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, săvârșește Sfânta Liturghie cu 
Slujba Târnosirii Bisericii Mănăstirii Izbuc, județul Bihor.
Duminică, 20 septembrie 2020
În sobor de arhierei, sub protia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, săvârșește Sfânta Liturghie cu 
Slujba Târnosirii Catedralei Episcopale din Oradea, județul Bihor.
Luni, 21 septembrie – marţi, 22 septembrie 2020
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La casa sa părintească din Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud, primește mai mulți preoți și credincioși. 
Vizitează bătrânii și bolnavii din satul său natal și de pe Văile Țibleșului.
Miercuri, 23 septembrie – joi, 24 septembrie 2020
Vizitează sfintele locașuri și cetățile dacice din Munții Orăștiei.
Vineri, 25 septembrie 2020
În Mănăstirea Crișan, județul Hunedoara, săvârșește Sfânta Liturghie și Taina Sfântului Maslu. În cadrul 
Liturghiei îl hirotonește întru diacon pe tânărul Gabriel Bodescu.
Vizitează străvechea biserică cnezială (sec. XV) din localitatea hunedoreană Crișcior, iar în capela mortu-
ară săvârșește o slujbă de pomenire lângă catafalcul cu trupul neînsuflețit al enoriașului Ioan Huza (71 
ani). Vizitează casa memorială a eroului național Avram Iancu, în Vidra de Sus, județul Alba, apoi Goru-
nul lui Horea și mormântul lui Avram Iancu din incincta bisericii din Țebea, județul Hunedoara, unde 
săvârșește o slujbă de pomenire.
Sâmbătă, 26 septembrie 2020 – Sfântul Voievod Neagoe Basarab
În Mănăstirea Crișan, județul Hunedoara, săvârșește Sfânta Liturghie cu pomenirea celor adormiți și îl 
hirotonește întru preot pe diaconul Gabriel Bodescu.
Duminică, 27 septembrie 2020 – Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, Mitropolitul Ţării Româneşti
La biserica Sfântul Apostol Toma şi Sfântul Ierarh Nicolae din Zalău, județul Sălaj, în sobor de arhierei, 
sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei al Clujului, săvârșește Slujba Târnosirii și Sfânta 
Liturghie.
Luni, 28 septembrie 2020
În satul său natal, Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud, săvârșește o slujbă de pomenire lângă catafalcul 
cu trupul neînsuflețit al rudeniei sale Domnița Hognogi (79 ani) a Gavrileștilor, de pe Șesuri.
Marţi, 29 septembrie 2020
La Palatul Patriarhiei din București, participă la lucrările Sfântului Sinod.
Miercuri, 30 septembrie 2020
În Catedrala Patriarhală din București, participă la Sfânta Liturghie apoi în Palatul Patriarhiei, participă 
la manifestările prilejuite de aniversarea împlinirii a 13 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel.

OCTOMBRIE 
Joi, 1 octombrie 2020 – Acoperământul Maicii Domnului
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul său natal Spermezeu, 
județul Bistrița-Năsăud.
Vineri, 2 octombrie 2020
Săvârșește Taina Sfântului Maslu în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Glasul Cura-
tei Bucurii” şi Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş din orașul Helsingborg, Regatul Suediei. Spovedește 
și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 3 octombrie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Misiunii românești Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Povăţuitoarea tinerilor”, Sfinţii Mucenici şi Arhidiaconi Ștefan şi Laurenţiu din Lund, Regatul Suediei.  
Spovedește și îndrumă credincioșii. După Liturghie, binecuvintează o brutărie din oraș, unde lucrează 
mai mulți români. 
Duminică, 4 octombrie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica Parohiei românești Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Ocrotitoarea orfanilor”, Acoperământul Maicii Domnului, Sfinţii Cuvioşi Daniil Sihastrul şi Paisie de 
la Neamţ din Jönköping, Regatul Suediei. Îl botează pe tânărul spaniol Xavier. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Marţi, 6 octombrie 2020
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Săvârșește Taina Sfântului Maslu în Biserica Misiunii românești Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare, Sfân-
tul Ierarh Iacob Putneanul şi Sfinţii Cuvioşi Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putnei din Luleå, Regatul 
Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii. Vizitează mai multe familii de credincioși și le săvârșește 
Slujba Sfeștaniei.
Miercuri, 7 octombrie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Misiunii românești Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare, Sfântul 
Ierarh Iacob Putneanul şi Sfinţii Cuvioşi Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putnei din orașul Luleå, Rega-
tul Suediei. După Liturghie, spovedește și îndrumă credincioșii.
Joi, 8 octombrie 2020
Vizitează Filia Sfinţii Ierarhi Macarie al Ierusalimului, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, 
Ipatie al Gangrei dimpreună cu ceilalţi Sfinţi Părinţi de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea din Mo I Rana, 
Regatul Norvegiei.
Vineri, 9 octombrie 2020
În Capela cimitirului Byåsen din Trondheim, Regatul Norvegiei, îl înmormântează pe pruncul Victor. Vizi-
tează mai multe familii de credincioși și le săvârșește Slujba Sfeștaniei.
Sâmbătă, 10 octombrie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românescă Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Luminează întune-
ricul sufletelor noastre”, Sfinţii Voievozi Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab şi Regele Martir Olav al Norve-
giei din Trondheim, Regatul Norvegiei. Îl hirotonește întru diacon pe tânărul Ioan-Nicolae Făgărășan. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 11 octombrie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la 
Niculiţel şi Sfintele Mironosiţe Maria şi Marta, surorile Dreptului Lazăr din Aalesund, Regatul Norvegiei 
și îl botează pe pruncul Vlad. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 12 octombrie – marţi, 13 octombrie 2020
În orașul Aalesund, Regatul Norvegiei, vizitează mai multe familii de credincioși și le săvârșește Slujba 
Sfeștaniei.
Miercuri, 14 octombrie 2020 – Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Grabnic Ascultătoarea” şi Sfinţii Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul din Oslo, Rega-
tul Norvegiei și îl hirotonește întru preot pe diaconul Ioan-Nicolae Făgărășan. După amiază săvârșește 
Taina Sfântului Maslu și oferă în dar pentru Altarul Euharistic un set de sfinte vase din argint. Spovedește 
și îndrumă credincioșii.
Joi, 15 octombrie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Grabnic Ascultătoarea” şi Sfinţii Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul din Oslo, Rega-
tul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 17 octombrie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfinţii Arhieroschimonahi Leontie de la Rădăuţi şi 
Pahomie de la Gledinul Bistriţei din Skjervøy, Regatul Norvegiei. Le botează pe pruncele Victoria-Elisa-
beta și Natalia. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 18 octombrie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Păstoriţa”, Sfân-
tul Cuvios Sisoe cel Mare şi Sfânta Muceniţă Lucia din Roma din orașul Tromsø, Regatul Norvegiei. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 19 octombrie – joi, 22 octombrie 2020
Vizitează credincioșii și bolnavii în comunitățile românești din Norvegia și Suedia.
Vineri, 23 octombrie 2020 – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împărăteasa Milostivă pe tron” de la 
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Mănăstirea Ikast; Sfântul Cuvios Macarie Romanul
Săvârșește Slujba Privegherii de noapte și Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din 
Stockholm. Îl hirotonește întru diacon pe tânărul Ovidiu-Nicolae Bacalu. Spovedește și îndrumă preoții 
și credincioșii.
Sâmbătă, 24 octombrie 2020
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, săvârșește Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiți 
și îl hirotonește întru preot pe diaconul Ovidiu-Nicolae Bacalu. Îl botează pe pruncul Gustav-Moltas.
Seara, săvârșește Vecernia Mare și Taina Sfântului Maslu în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei 
Maicii Domnului „Arătătoarea Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de 
la Bistriţa Vâlcii, Nicodim de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egip-
teanca din Copenhaga, Regatul Danemarcei. Îl hirotesește întru duhovnic pe preotul Andrei Constantin. 
Spovedește și îndrumă preoții și credincioșii.
Duminică, 25 octombrie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Stăpâ-
na Insulei Funen”, Schimbarea la Faţă și Sfinţii Cuvioşi Dimitrie cel Nou din Basarabi și Ioan Iacob de la 
Neamţ din Odense, Regatul Danemarcei. 
Seara, săvârșește Slujba Privegherii în Biserica Parohiei românești Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Vindecătoarea”, Sfânta Mare Muceniţă Irina şi Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou Esbjerg, Regatul 
Danemarcei. Spovedește și îndrumă preoții și credincioșii.
Luni, 26 octombrie 2020 – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Parohiei românești Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vindecă-
toarea”, Sfânta Mare Muceniţă Irina şi Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou din Esbjerg, Regatul Dane-
marcei. Seara, săvârșește Slujba Privegherii în Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împără-
teasa Milostivă pe tron”, Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ din Ikast, Regatul 
Danemarcei Spovedește și îndrumă preoții, obștea mănăstirii și credincioșii.
Marţi, 27 octombrie 2020 – Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi
Săvârșește Sfânta Liturghie în Mănăstirea Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împărăteasa Milostivă pe 
tron”, Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ din Ikast, Regatul Danemarcei. Vizitează 
comunitatea parohială Sfântul Mucenic Trifon şi Sfintele Muceniţe Perpetua şi Felicitas din Nykøbing 
Mors, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă obștea monahală și credincioșii.
Miercuri, 28 octombrie 2020
Vizitează câteva familii de credincioși din Copenhaga, Regatul Danemarcei.
Joi, 29 octombrie – vineri, 30 octombrie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Sâmbătă, 31 octombrie 2020 – Moşii de Toamnă
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm săvârșește Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiți. 
Îl hirotesește întru duhovnic pe preotul Ovidiu-Nicolae Bacalu și o botează pe prunca Eva-Maria. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.

NOIEMBRIE 
Duminică, 1 noiembrie 2020 – Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian din Asia
Săvârșește Sfânta Liturghie și Taina Sfântului Maslu în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Potirul Nesecat”, Pogorârea Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai Moldovei 
Göteborg, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă preoții și credincioșii.
Luni, 2 noiembrie – vineri, 6 noiembrie 2020
Cercetează bolnavii și credincioșii din Göteborg și împrejurimi.
Sâmbătă, 7 noiembrie 2020
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În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm săvârșește Sfânta Liturghie cu pomenirea celor adormiți 
și o botează pe prunca Rafaela-Francesca. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 8 noiembrie – Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor puterilor creşti
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Floa-
rea Neveştejită”, Soborul Sfinţilor Arhangheli și Soborul Sfinţilor Mitropoliţi ai Transilvaniei din Borås, 
Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă preoții și credincioșii. Săvârșește Sfeștania în noua locuință a 
preotului paroh Andrei-Gheorghe Hoha.
Luni, 9 noiembrie 2020 – Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm și cinstește Icoana relicvar a 
Sfântului Ierarh Nectarie, aflată în sfântul locaș. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 11 noiembrie 2020 – Sfântul Mare Mucenic Mina
Săvârșește Privegherea de noapte și Sfânta Liturghie de hram în Paraclisul Centrului Episcopal din 
Stockholm. Cinstește icoana făcătoare de minuni a Sfântului Mare Mucenic Mina, aflată în sfântul locaș. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Joi, 12 noiembrie 2020 – Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni 
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Vineri, 13 noiembrie 2020 – Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur şi mama sa, Sfânta Antuza (Ziua Bibliei)
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Oferă Biblia pentru copii 
celor mici din familiile credincioșilor din țările scandinave.
Sâmbătă, 14 noiembrie 2020 – Sfântul Apostol Filip; Sfântul Ierarh Grigorie Palama
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Duminică, 15 noiembrie 2020 – Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfânta Treime şi Sfinţii Ioan Botezătorul şi Ioan 
Maximovici din Tungelsta, Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 16 noiembrie 2020 – Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Coordonează pe platforma 
Episcopiei Europei de Nord conferința online cu tema Iisus Hristos – plinirea proorociilor: nădejde şi 
încurajare în vremuri de restrişte, susținută de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei al Clujului.
Marţi, 17 noiembrie 2020 – Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul al Neocezareei
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Coordonează pe platforma 
Episcopiei Europei de Nord conferința online cu tema Strategii duhovniceşti de supravieţuire în timpul 
pandemiei, susținută de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim al Germaniei.
Miercuri, 18 noiembrie 2020 – Sfinţii Mucenici Platon, Roman şi Zaheu
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Coordonează pe platforma 
Episcopiei Europei de Nord conferința online cu tema Biserica şi Statul. Lecţii din pandemie, susținută de 
preotul Radu Preda de la München, Germania.
Joi, 19 noiembrie 2020 – Sfântul Proroc Avdie
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Coordonează pe platforma 
Episcopiei Europei de Nord conferința online cu tema Cum să depăşim frica şi descurajarea ce ne cuprind 
în aceste zile?, susținută de profesorul Adrian Opre de la Cluj-Napoca.
Vineri, 20 noiembrie 2020 – Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Coordonează pe platforma 
Episcopiei Europei de Nord conferința online cu tema Biserica şi Social Media: piatră de poticnire sau 
instrument misionar?, susținută de jurnalistul Răzvan Bucuroiu de la București.
Sâmbătă, 21 noiembrie 2020 – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește 
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și îndrumă credincioșii. Coordonează pe platforma Episcopiei Europei de Nord conferința online cu 
tema Maica Domnului Vindecătoarea, Bucuria cea neaşteptată, susținută de preotul Gheorghe Holbea 
de la București.
Duminică, 22 noiembrie 2020 – Sfinţii Apostoli Filimon cu soţia, Apfia, şi cu fiul lor, Arhip; Sfânta Mare 
Muceniţă Cecilia din Roma
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Glasul Curatei 
Bucurii” şi Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş din Helsingborg, Regatul Suediei. O botează pe prunca 
Maria-Anastasia. Spovedește și îndrumă credincioșii. Coordonează pe platforma Episcopiei Europei de 
Nord conferința online cu tema Naşterea Mântuitorului, reînrădăcinarea noastră în cer?, susținută de 
actorul Dan Puric de la București.
Luni, 23 noiembrie 2020 – Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Susține, pe platforma 
Episcopiei Europei de Nord, conferința online cu tema Vestea cea bună a Naşterii Domnului într-o lume 
bulversată.
Marţi, 24 noiembrie – joi, 26 noiembrie 2020
Vizitează bolnavii și credincioșii din Stockholm și împrejurimi.
Vineri, 27 noiembrie – sâmbătă, 28 noiembrie 2020
Vizitează pe bolnavii și credincioșii din Copenhaga și împrejurimi.
Duminică, 29 noiembrie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătătoarea 
Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, Nicodim de la 
Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din Copenhaga, Regatul 
Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 30 noiembrie 2020 – Sfântul Apostol Andrei şi Cinstirea Icoanelor Maicii Domnului „Împără-
teasa Milostivă pe tron” şi „Oranta (Rugătoarea) a Semnului” din Paraclisul Episcopal din Stockholm
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.

DECEMBRIE 
Marţi, 1 decembrie 2020 – Ziua Naţională a României
Săvârșește Sfânta Liturghie și Sluba de Te Deum în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 2 decembrie – vineri, 4 decembrie 2020
Cercetează bolnavii şi credincioşii din Stockholm şi împrejurimi.
Sâmbătă, 5 decembrie 2020 – Sfântul Cuvios Sava cel Sfinţit
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Duminică, 6 decembrie 2020 – Sfântul Ierarh Nicolae
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Povăţuitoarea 
copiilor”, Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur şi Sfinţii Ierarhi Iachint 
de Vicina, Antim Ivireanul şi Grigorie Dascălul, Mitropoliţii Țării Româneşti din Uppsala, Regatul Suediei. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 7 decembrie 2020 – Sfânta Mare Muceniţă Filofteia de la Argeş
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Sâmbătă, 12 decembrie 2020 – Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
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Duminică, 13 decembrie 2020 – Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Potirul Nesecat”, Pogorârea Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai Moldovei Göteborg, 
Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă preoții și credincioșii.
Duminică, 20 decembrie 2020 – Sfântul Sfinţitul Mucenic Ignatie al Antiohiei
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Luni, 21 decembrie – miercuri, 23 decembrie 2020
Îi cercetează, purtând Icoana Nașterii Domnului, pe românii din Stockholm și împrejurimi.
Joi, 24 decembrie 2020 – Ajunul Crăciunului
Săvârșește Slujba Ceasurilor și Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia în Paraclisul 
Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Vineri, 25 decembrie 2020 – Naşterea Domnului
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește, îndrumă și 
colindă împreună cu credincioșii.
Sâmbătă, 26 decembrie 2020 – Soborul Maicii Domnului; Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfinţit de la 
Tismana
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Povăţuitoarea 
copiilor”, Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur şi Sfinţii Ierarhi Iachint 
de Vicina, Antim Ivireanul şi Grigorie Dascălul, Mitropoliţii Țării Româneşti din Uppsala, Regatul Suediei. 
Spovedește, îndrumă și colindă împreună cu credincioșii.
Duminică, 27 decembrie 2020 – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Luminează întunericul sufletelor 
noastre” de la Trondheim; Sfântul Apostol întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfânta Treime şi Sfinţii Ioan Botezătorul şi Ioan 
Maximovici din Tungelsta, Stockholm. Spovedește, îndrumă și colindă împreună cu credincioșii.
Luni, 28 decembrie – joi, 31 decembrie 2020
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește, îndrumă și 
colindă împreună cu credincioșii.

2021

IANUARIE 
Vineri, 1 ianuarie 2021 – Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului; Sfântul Ierarh Vasile cel Mare şi 
mama sa, Sfânta Emilia (Anul Nou)
Spovedește credincioșii și săvârșește Privegherea de toată noaptea urmată de Sfânta Liturghie, în Paro-
hia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Povăţuitoarea copiilor”, Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile, 
Grigorie şi Ioan şi Sfinţii Ierarhi Iachint de la Vicina, Antim Ivireanul şi Grigorie Dascălul, Mitropoliţii Țării 
Româneşti din Uppsala, Regatul Suediei. 
Duminică, 3 ianuarie 2021 
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă credin-
cioșii. Cercetează casele românilor din Stockholm și împrejurimi și le binecuvântează cu Agheasma Mare. 
Luni, 4 ianuarie – marţi, 5 ianuarie 2021 
Cercetează casele românilor din Stockholm și împrejurimi și le binecuvântează cu Agheasma Mare. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 6 ianuarie 2021 – Botezul Domnului 
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfânta Treime şi Sfinţii Ioan Botezătorul şi Ioan 
Maximovici din Tungelsta, Stockholm. Conduce procesiunea în Arhipelagul Stockholmului, la Marea 
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Baltică, unde săvârșește Sfințirea mare a apei și cufundă Crucea, aceasta fiind ridicată din apa mării de 
câțiva tineri voluntari. 
Cercetează casele românilor din Stockholm și împrejurimi și le binecuvântează cu Agheasma Mare. 
Joi, 7 ianuarie 2021 –  Sfântul Proroc Ioan Botezătorul 
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia ortodoxă română Sfânta Treime şi Sfinţii Ioan Botezătorul 
şi Ioan Maximovici din Tungelsta, Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
 Îl botează pe medicul finlandez Ari Ștefan apoi îl cunună cu doctorița Camelia-Mihaela Smicală. 
Vineri, 8 ianuarie 2021 
Cercetează casele românilor din Stockholm și împrejurimi și le binecuvântează cu Agheasma Mare.
Sâmbătă, 9 ianuarie  – vineri, 15 ianuarie 2021
Se află la casa părintească din Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud, unde primește preoții și credincioșii 
din satul natal și din împrejurimi. Îi vizitează pe bătrânii și pe bolnavii din sat și din zonă.
Duminică, 10 ianuarie 2021 – Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodeştii Bacăului
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul său natal Spermezeu, 
județul Bistrița-Năsăud. În Paraclisul Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” din incinta Casei 
sale părintești, primește preoții și credincioșii din satul său natal și din împrejurimi.
Marţi, 12 ianuarie 2021 
Săvârșește Slujba Înmormântării credincioasei Paladia Florea (81 ani) de pe Dumbravă, în satul său natal 
Spermezeu.
Miercuri, 13 ianuarie 2021
În Spermezeu, împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop-Vicar Benedict Bistrițeanul, săvârșește Slujba 
Înmormântării vecinului său, Ioan Bindea (79 ani), din Grădina Curții, tatăl diaconului Ioan Bindea, sluji-
tor la Catedrala Mitropolitană din Cluj.
Joi, 14 ianuarie 2021
Participă la Slujba de seară și se întâlnește cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei al Clujului, în 
Mănăstirea Cormaia, Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud.
Duminică, 17 ianuarie 2021 – Sfântul Cuvios Antonie cel Mare
Săvârșește Sfânta Liturghie la Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Marţi, 19 ianuarie 2021 – Sfinţii Cuvioşi Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul
În ajun, săvârșește în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm Taina Sfântului Maslu apoi Priveghe-
rea de toată noaptea cu Sfânta Liturghie de hram. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 23 ianuarie 2021 – Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm săvârșește Dumnezeiasca Liturghie și îi cunună pe tinerii 
Marius-Nicolae și Roxana-Liliana. 
Duminică, 24 ianuarie 2021 – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea de toţi fericită” de la Hauge-
sund, Norvegia
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm săvârșește Sfânta Liturghie și Slujba de Te-Deum cu prile-
jul aniversării Unirii Principatelor Române. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Povăţuitoarea copiilor”, Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan şi Sfinţii Ierarhi Iachint de la Vici-
na, Antim Ivireanul şi Grigorie Dascălul, Mitropoliţii Țării Româneşti din Uppsala, Regatul Suediei. 
În cimitirul Lötsjökyrkogården, Sundbyberg-Stockholm, săvârșește Slujba Parastasului la mormân-
tul răposatei Aurelia Buță (98 ani), la împlinirea unui an de la trecerea sa la Domnul. În Parohia 
românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Întru naştere fecioria ai păzit” şi Adormirea Maicii 
Domnului din Stockholm îi botează pe gemenii Filip-Adrian și Anastasia-Violeta. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.



366   numărul 12-14/2019-2022

Duminică, 31 ianuarie 2021 
În Parohia românească Sfânta Treime şi Sfinţii Ioan Botezătorul şi Ioan Maximovici din Tungelsta, 
Stockholm, săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul pentru Părintele Mitropolit Bartolomeu Anania, la 
împlinirea a 10 ani de la trecerea sa la cele veșnice. O botează pe prunca Ana-Sofia, cel de-al cincilea 
copilaș în familia tinerilor Florin și Ioana Lache din Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.

FEBRUARIE
Luni, 1 februarie 2021 – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfintelor Pătimiri” din Nykøbing Mors, 
Danemarca; Sfântul Mucenic Trifon din Lampsacul Frigiei şi Sfintele Muceniţe Perpetua şi Felicitas din 
Cartagina
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Marţi, 2 februarie 2021 – Întâmpinarea Domnului 
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Sâmbătă, 6 februarie 2021 – Sfântul Ierarh Fotie cel Mare al Constantinopolului
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Duminică, 7 februarie 2021 
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm. 
Spovedește și îndrumă credincioșii. 
Vineri, 12 februarie 2021 – Sfântul Ierarh Meletie al Antiohiei
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm și îl hirotonește întru preot 
pe arhidiaconul Sorin Sîplăcan. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 13 februarie 2021 – Sfinţii Apostoli Acvila şi soţia sa, Priscila 
În Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm săvârșește Dumnezeiasca Liturghie și îi cunună pe tinerii 
Bogdan și Andreea Cătălina.
Duminică, 14 februarie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salva-
toarea de la înec”, Sfântul Sfinţit Haralambie şi Sfintele Valentina Muceniţa şi Ana Vikinga, cneazi-
na din Novgorod din orașul Kalmar, Regatul Suediei. Îl botează pe pruncul Marcu-Macarie, cel de-al 
doilea copilaș al preotului paroh Andrei-Valerian Dănilă și al prezbiterei Mirela-Gabriela. Spovedește 
și îndrumă credincioșii.
Luni, 15 februarie - Sâmbătă, 20 februarie 2021
Vizitează la domiciliu bolnavii și bătrânii din satul său natal, Spermezeu și din împrejurimi. Primește la 
casa sa natală pentru spovedanie și călăuzire pe preoții și credincioșii din sat. 
Duminică, 21 februarie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica parohială Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul natal Sper-
mezeu, județul Bistrița-Năsăud. Seara săvârșește Slujba Vecerniei în Biserica parohială Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil din Sita, comuna Spermezeu.
Marţi, 23 februarie 2021
Îl vizitează la domiciliul său din București pe fostul deținut politic Marcel Petrișor, aflat pe patul de 
suferință.
Miercuri, 24 februarie 2021 
Participă la lucrările Adunării Naționale Bisericești la Palatul Patriarhiei din București.
Joi, 25 februarie 2021
Participă la lucrările Sfântului Sinod la Reședința Patriarhală din București.
Vineri, 26 februarie 2021
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Săvârșește Slujba Înmormântării vecinei sale, Raveca Clapa (75 ani) din Piciorul Tarcii, Spermezeu, 
județul Bistrița-Năsăud.
Sâmbătă, 27 februarie 2021
Dis de dimineață le spovedește și împărtășește pe credincioasele Anica Șerban (98 ani) a Brădenilor de 
pe Valea Lupului (Pârâul Popoasei) și pe Lucreția Șoș (100 ani) de pe Prund. În Biserica parohială Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavriil din Spermezeu, o botează pe prunca Miriam-Elisa-Ioana. În localitatea Sita, 
comuna Spermezeu, săvârșește Slujba Înmormântării fostului său profesor de educație fizică și sport de 
la școala generală din satul său natal Spermezeu, Valer Feti (75 ani).
Duminică, 28 februarie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica parohială Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul Sita, comuna 
Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud apoi o înmormântează pe binecredincioasa văduvă, Anica Șerban 
(95 ani), din familia Diecenilor.

MARTIE
Sâmbătă, 6 martie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. O îmbisericește 
pe prunca Ana-Sofia. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 7 martie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Floarea 
Neveştejită”, Soborul Sfinţilor Arhangheli și Soborul Sfinţilor Mitropoliţi ai Transilvaniei din Borås, Rega-
tul Suediei. O botează pe prunca Maria-Alessia cel de-al doilea copilaș al tinerilor Remus și Carmen 
Livadariu din comunitate. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Marţi, 9 martie 2021 – Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Miercuri, 10 martie 2021
Vizitează tânăra familie Dumea, Alin-Iulian și Maria-Adnana din Stockholm. Săvârșește Molitfa pentru 
mama lăuză și rugăciunea punerii numelui pruncului Ioan Casian, cel de-al patrulea copilaș în familia lor. 
Seara îi primește în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm pe frații Răzvan și Bogdan cu soțiile lor 
și pe prunca Diana-Elena pentru spovedanie și îndrumare.
Joi, 11 martie 2021
Vizitează familia Luca, Ioan și Cristina, săvârșind Molitfa pentru mama lăuză și rugăciunea punerii nume-
lui primului copilaș din familia acestora, prunca Ana-Ecaterina.
Sâmbătă, 13 martie 2021
Călătorește spre Göteborg, unde la ceas de seară intră online la evenimentul dedicat Mitropolitului 
Bartolomeu Anania, Centenar Mitropolitul Bartolomeu Anania, moderat de pr. conf. univ. dr. Gheorghe 
Holbea.
Duminică, 14 martie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul 
Nesecat”, Pogorârea Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai Moldovei din orașul Göte-
borg. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 15 martie 2021 – Începutul Postului Mare
Săvârșește Slujba Pavecerniței Mari și Canonul Sfântului Andrei Criteanul în Paraclisul Centrului Episco-
pal din Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Marţi, 16 martie 2021
Săvârșește Slujba Pavecerniței Mari și Canonul Sfântului Andrei Criteanul în Paraclisul Centrului Episco-
pal din Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 17 martie 2021
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Săvârșește Liturghia Darurilor înainte Sfințite, Slujba Pavecerniței Mari și Canonul Sfântului Andrei 
Criteanul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Joi, 18 martie 2021
Săvârșește Liturghia Darurilor înainte Sfințite, Slujba Pavecerniței Mari și Canonul Sfântului Andrei 
Criteanul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminica Ortodoxiei, 21 martie 2021 
În orașul suedez Växjö, săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Cea cu Har dăruită”, Înălţarea Sfintei Cruci şi Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Iosif din Maramureş 
şi Sigfrid din Växjö, Luminătorul Suediei. Cinstește în mod solemn împreună cu păstoriții Icoana Maicii 
Domnului „Cea cu Har dăruită” de la Växjö și Icoana Maicii Domnului „Stăpâna Iutlandei” de la Aarhus. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Joi, 25 martie 2021 – Buna Vestire
Săvârșește Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur unită cu Vecernia în Paraclisul Centrului 
Episcopal din Stockholm. Îl hirotesește pe preotul Sorin Sîplăcan întru duhovnic și îl ridică la rangul de 
iconom stavrofor. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 27 martie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Duminica a II-a din Postul Mare, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, 28 martie 2021;
Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră” de la Centrul Episcopal 
din Stockholm
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, cinstind Icoana Maicii 
Domnului „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”. Îi botează pe prunca Ana-Ecaterina, primul 
copilaș în familia tinerilor Ioan și Cristina Luca  și pe pruncul Ioan-Casian, al patrulea copilaș în familia 
tinerilor Alin-Iulian și Maria-Adnana Dumea. Spovedește și îndrumă credincioșii.

APRILIE
Sâmbătă, 3 aprilie 2021
Săvârșește Slujba Liturghiei și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Duminica a III-a din Postul Mare, a Sfintei Cruci,  4 aprilie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Parohiei românești Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ocrotitoa-
rea orfanilor”, Acoperământul Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Daniil Sihastrul şi Paisie de la Neamţ din 
Jönköping, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 10 aprilie 2021 
Săvârșește Slujba Liturghiei și Parastasul în Biserica Misiunii din orașul suedez Skellefteå. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Duminica a IV-a din Postul Mare, a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul, 11 aprilie 2021 
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Stăpâna Laponi-
ei”, Sfinţii Apostoli Bartolomeu şi Barnaba; Sfântul Ierarh Luca, arhiepiscopul Crimeei și Sfinţii Mucenici 
Chinezi de la Beijing din Boden, Regatul Suediei. Dăruiește comunității și așază în Sfântul Lăcaș Icoana 
Maicii Domnului „Stăpâna Laponiei”. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Marţi, 13 aprilie 2021
Cercetează bătrânii din satul său natal Spermezeu și din împrejurimi.
Miercuri, 14 aprilie 2021 – Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledinul Bistriţei
Săvârșește Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite în Biserica parohială Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil  
din satul său natal Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud apoi o înmormântează pe credincioasa Tereza 
Bilț (88 ani) de pe Valea Podului.
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Vineri, 16 aprilie 2021 
Săvârșește Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite în Biserica  Intrarea în Biserică a Maicii Domnului de 
la Coroana din orașul Bistrița. Participă la evenimentul lansării celor trei volume din colecția Nordul 
Dreptei Credinţe, apărute la Editura Felicitas a Episcopiei Europei de Nord.
Duminica a V-a din Postul Mare, a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, 18 aprilie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Parohiei românești Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Hrănitoa-
rea cu lapte” și Sfinţii Martiri Năsăudeni: Atanasie din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi 
Vasile din Telciu din Sölvesborg, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Vineri, 23 aprilie 2021– Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
Săvârșește Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. După 
amiază, slujește Taina Sfântului Maslu în Parohia românească Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din capi-
tala suedeză. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbăta Sfântului şi Dreptului Lazăr, 24 aprilie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Duminica Floriilor, 25 aprilie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfânta Treime şi Sfinţii Ioan Botezătorul şi Ioan 
Maximovici din Tungelsta, Stockholm. Seara săvârșește Denia în Paraclisul Centrului Episcopal. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni – miercuri în Săptămâna Sfintelor Pătimiri, 26 – 28 aprilie 2021 
Săvârșește Deniile în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Joia Mare, 29 aprilie 2021 
Săvârșește Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia și Rânduiala spălării 
picioarelor a doisprezece clerici și mireni în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnu-
lui „Arătătoarea Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa 
Vâlcii, Nicodim de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din 
Copenhaga, Regatul Danemarcei. Seara săvârșește Slujba Deniei celor 12 Evanghelii a Sfintelor Păti-
miri, în aceeași biserică. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Vinerea Mare, 30 aprilie 2021
Dimineață, în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătătoarea Căii”, 
Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, Nicodim de 
la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din Copenhaga, 
Regatul Danemarcei, săvârșește Rânduiala Ceasurilor Împărătești, după-amiază Rânduiala Scoa-
terii Sfântului Epitaf iar seara Denia Prohodului Mântuitorului Iisus Hristos. Spovedește și îndru-
mă credincioșii.

MAI
Sâmbăta Mare, 1 mai 2021 
Săvârșește Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile unită cu Vecernia în Biserica Paraclis Episcopal 
Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătătoarea Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigo-
rie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, Nicodim de la Tismana, Maria Egipteanca şi Macarie Mărturisitorul, 
Egumenul Pelechitului din Copenhaga, Regatul Danemarcei. Îl hirotesește întru arhidiacon pe diaco-
nul Raul-Lucian Marc și o mirunge pe tânăra Gabriela, revenită la Ortodoxie de la cultul penticostal. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminica Paştilor, 2 mai 2021
Spovedește credincioșii și săvârșește Slujba Învierii și Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal 
Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătătoarea Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie 
Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, Nicodim de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului 
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şi Maria Egipteanca din Copenhaga, Regatul Danemarcei. Îl botează pe tânărul danez Anastasie (Mads 
Bak) Jørgensen și pe pruncul Macarie, cel dintâi copilaș al diaconului Raul-Lucian Marc și al soției sale 
Mihaela. Rostește o rugăciune de mulțumire la împlinirea a 13 ani de la hirotonia sa întru arhiereu. La 
orele amiezii săvârșește Vecernia Paștilor (a doua Înviere), în aceeași biserică. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Lunea Luminată, 3 mai 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potoleşte întristă-
rile noastre”, Sfinţii Români și Sfinţii Ierarhi Ansgar, Rimbert şi Uni, Apostolii Nordului din Roskilde, Rega-
tul Danemarcei. Spovedește, îndrumă și vizitează mai multe familii din Roskilde și împrejurimi săvârșind 
sfeștanii în casele acestora.
Marţea Luminată, 4 mai 2021 
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Stăpâna Insulei 
Funen”, Schimbarea la Faţă și Sfinţii Cuvioşi Dimitrie cel Nou din Basarabi și Ioan Iacob de la Neamţ 
din Odense, Regatul Danemarcei. Ierarhul dăruiește și așază în acest locaș Icoana Maicii Domnului 
„Stăpâna Insulei Funen”. Spovedește și îndrumă credincioșii. După amiază, se află în partea de sud 
vest a Danemarcei, în comunitatea din Esbjerg, unde vizitează mai multe familii săvârșind sfeștanii în  
casele acestora.
Miercurea Luminată, 5 mai 2021 
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Vindecătoarea”, Sfântul Cuvios Efrem cel Nou și Sfânta Muceniţă Irina din Esbjerg, Regatul Dane-
marcei. După amiază, săvârșește Vecernia Paștilor în Parohia românească  Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Rugul Aprins”, Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina și Sfântul Mare Mucenic Mercurie din 
Tønder, Regatul Danemarcei. Se cinstesc în mod solemn Icoanele Împărătești ale Mântuitorului 
și Maicii Domnului „Rugul Aprins” pe care ierarhul le-a dăruit parohiei. Spovedește și îndrumă 
credincioșii.
Joia Luminată, 6 mai 2021 
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Purtătoarea 
Celui Ce poartă toate”, Aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae, Sfântul Proroc Isaia și Sfân-
tul Mucenic Hristofor din Holstebro, Regatul Danemarcei. Dăruiește si așază în acest locaș icoana 
Maicii Domnului „Purtătoarea Celui Ce poartă toate”. După amiază, săvârșește Vecernia Paștilor în 
Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfintelor Pătimiri”, Sfântul Mucenic Trifon 
şi Sfintele Muceniţe Perpetua şi Felicitas din Nykøbing Mors, Regatul Danemarcei. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Vinerea Luminată, 7 mai 2021 – Izvorul Tămăduirii
Săvârșește Sfânta Liturghie cu sfințirea apei în Biserica românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Sporirea Minţii”, Naşterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Sucea-
va din Herning-Ikast, Regatul Danemarcei. După amiază săvârșește Taina Sfântului Maslu și sfințirea apei 
în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Stăpâna Iutlandei”, Izvorul Tămăduirii (Vine-
rea Luminată) și Sfintele Cuvioase Parascheva de la Iaşi, Teodora de la Sihla și Ana Vikinga de Novgorod 
din Aarhus, Regatul Danemarcei. Dăruiește și așază în acest locaș Icoana Maicii Domnului „Stăpâna 
Iutlandei”. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbăta Luminată, 8 mai 2021 
Săvârșește Privegherea de noapte și Sfânta Liturghie în Paraclisul Mănăstirii românești Cinstirea 
Icoanei Maicii Domnului „Împărăteasa Milostivă pe tron” și Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan 
Iacob de la Neamţ din Ikast, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă obștea monahală, preoții 
și credincioșii.
Duminica Sfântului Apostol Toma, 9 mai 2021 
Săvârșește de ziua nașterii sale, Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnu-
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lui „Povăţuitoarea copiilor”, Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan și Sfinţii Ierarhi Iachint de Vicina,  
Antim Ivireanul și Grigorie Dascălu, Mitropoliţii Țării Româneşti din Uppsala, Regatul Suediei. Botează 
doi copilași din comunitate, al patrulea băiețel, Ioan-Gabriel, al preotului paroh Dan-Virgil Păcurar și al 
prezbiterei Cătălina-Elena, și cea de-a doua fetiță, Doroteea-Natalia, în familia tinerilor Dejan-Marius și 
Ana-Maria. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminica Mironosiţelor, 16 mai 2021 
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Grabnic Ascultătoarea” și Sfinţii Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul  din Oslo, 
Regatul Norvegiei. Botează trei copilași din comunitate, pe pruncul Ioachim, cel de-al treilea copilaș al 
preotului paroh Alexandru Ardelean și al prezbiterei Mădălina-Simona, și pe pruncii David-Cristian și 
Ioan-Casian, copilașii unor familii de tineri din comunitate. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 19 mai 2021 
La invitația Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfântul 
Sava din Iași în mijlocul comunității ASCOR. Spovedește și îndrumă credincioșii. Seara poposește în 
Mănăstirea Popăuți din Botoșani.
Joi, 20 mai 2021 
În Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, săvârșește Sfânta Liturghie și Sluj-
ba Parastasului în sobor de ierarhi, la împlinirea unui an de la trecerea la Domnul a Arhiepiscopu-
lui Pimen. După amiază, împreună cu ierarhii slujitori săvârșește Slujba Parastasului la mormântul 
Înaltpreasfințitului Pimen în cimitirul Mănăstirii Sihăstria Putnei.
Vineri, 21 mai 2021 – Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Șoldana, județul Iași. După Liturghie sfințește cea 
de-a treia casă ridicată de comunitatea ASCOR în comuna ieșeană Vlădeni.
Vizitează Mănăstirile Frumoasa, Cetățuia și Dobrovăț din împrejurimile Iașului.
Sâmbătă, 22 mai 2021 – Sfinţii Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic 
Săvârșește Sfânta Liturghie (în ziua în care a fost botezat) în Catedrala Mitropolitană din Iași. După amia-
ză vizitează Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi.
Duminică, 23 mai 2021 
Săvârșește Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Iași. După amiază vizitează Mănăstirea Zosin 
din Botoșani.
Luni, 24 mai 2021 
Săvârșește Sfânta Liturghie împreună cu Înaltpreasfințitul Teofan și cu Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul 
în Mănăstirea Zosin din Botoșani. După Liturghie le vorbește preoților în cadrul  conferinței din Proto-
popiatul Botoșani.
Marţi, 25 mai 2021
Împreună cu Înaltpreasfințitul Teofan și cu Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, săvârșește Sfânta Litur-
ghie în Mănăstirea Gorovei. După Liturghie le vorbește preoților din Protopopiatele Darabani și Dorohoi.
Miercuri, 26 mai 2021  
Vizitează la domiciliu mai mulți bolnavi din orașul Bistrița. 
Joi şi vineri, 27–28 mai 2021 
Participă la Sfânta Liturghie din satul său natal Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud, apoi cercetează 
bolnavii din comunitate și împrejurimi. Seara, primește credincioșii în Paraclisul Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Alăptătoarea” din incinta casei sale părintești.
Duminică, 30 mai 2021 
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul 
Nesecat”, Pogorârea Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai Moldovei din orașul Göte-
borg, Regatul Suediei. O botează pe prunca Ana-Ștefania, primul copilaș al unei familii din comunitate. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
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IUNIE
Sâmbătă, 5 iunie 2021
Săvârșește Taina Sfântului Maslu în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătă-
toarea Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, Nico-
dim de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului- şi Maria Egipteanca din Copenhaga, 
Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 6 iunie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătătoarea 
Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, Nicodim de la 
Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului și Maria Egipteanca din Copenhaga, Regatul 
Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Seara, săvârșește Taina Sfântului Maslu înconjurat de un sobor de preoți și diaconi în Biserica româneas-
că Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vindecătoarea”, Sfântul Cuvios Efrem cel Nou și Sfânta Muceniţă 
Irina, din Esbjerg, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 7 iunie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vindecătoarea”, 
Sfântul Cuvios Efrem cel Nou și Sfânta Muceniţă Irina,  din Esbjerg, Regatul Danemarcei. Spovedește și 
îndrumă creeincioșii.
Joi, 10 iunie 2021 – Înălţarea Domnului
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm și Pomenirea Eroilor Neamu-
lui. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbăta, 12 iunie 2021
Începe vizita pastorală în Regatul Norvegiei, în ținuturile de dincolo de Cercul Polar. Săvârșește Sfânta 
Liturghie și Parastasul în Filia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, Sfântul Ierarh Nicolae al 
Mirelor Lichiei cu Soborul Sfinţilor Izvorâtori de Mir  din orașul Myre, Regatul Norvegiei, Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Duminică, 13 iunie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia Sfinţii Arhieroschimonahi Leontie de la Rădăuţi, Iacob Putneanul  
și Pahomie de la Gledinul Bistriţei din Skjervøy, Regatul Norvegiei. Îl botează pe pruncul Cristian-Traian. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 16 iunie 2021 
Săvârșește Sfânta Liturghie în Bisericuța de lemn ridicată în secolul XVI de către Sfântul Cuvios Trifon, 
Luminătorul Laponilor, în localitatea Neiden, la granița cu Rusia, Regatul Norvegiei. Spovedește și îndru-
mă credincioșii. Vizitează comunitatea ortodoxă rusă și laponă din orașul norvegian Kirkenes.
Joi, 17 iunie 2021
Săvârșește Vecernia în Filia Sfinţii Ierarhi Macarie al Ierusalimului, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al 
Trimitundei, Ipatie al Gangrei dimpreună cu ceilalţi Sfinţi Părinţi de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea din 
Mo I Rana, Regatul Norvegiei. Îi botează pe pruncii Olivia și Marcus. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbăta, 19 iunie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia Sfinţii Mari Mucenici Procopie cu mama muceniţă Teodosia, Epic-
tet preotul şi Astion monahul. Îi botează pe pruncii Noe-Alexandru și Sebastian-Andrei. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Duminica Rusaliilor, 20 iunie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie cu Vecernia plecării genunchilor în Parohia românească Sfinţii Mucenici 
Zotic, Atal, Canasie şi Filip de la Niculiţel şi Sfintele Mironosiţe Maria şi Marta, surorile Dreptului Lazăr 
din Aalesund, Regatul Norvegiei. Îi botează pe pruncii Kevin-Matei, Anays-Ioana și Ingrid-Anastasia. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Lunea Rusaliilor, 21 iunie 2021 
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Săvârșește Sfânta Liturghie cu procesiune în Bisericuța de lemn Sfânta Treime de pe platoul Stiklestad-
Trondheim, Regatul Norvegiei, locul martirajului Sfântului Rege Olav, care la 29 iulie 1030 a pecetluit cu 
sângele muceniciei sale lucrarea sa de luminător al vikingilor.  Spovedește și îndrumă credincioșii.
Joi, 24 iunie 2021 – Naşterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul şi Aducerea moaştelor Sfântului Mare 
Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Primitoarea 
Streinilor”, Sfintele Muceniţe Filofteia de la Argeş, Tatiana de la Craiova și Suniva de la Selje şi Bergen din 
orașul Bergen, Regatul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii. 
Vineri, 25 iunie 2021
Săvârșește Taina Sfântului Maslu în Biserica românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea de toţi 
fericită”și Sfinţii Cuvioşi Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul din Haugesund, Regatul Norvegiei. 
Spovedește și îndrumă credincioșii prezenți.
Sâmbătă, 26 iunie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Stăpâna Fiorduri-
lor”, Buna Vestire și Sfinţii Ierarhi Calinic de la Cernica și Svitun cel Smerit de la Winchester şi Stavanger 
din orașul Stavanger, Regatul Norvegiei. Îi botează pe pruncii Liviu-Mihail și Filip-Andrei. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
După amiază, săvârșește Taina Sfântului Maslu în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Oranta (Rugătoarea) a Semnului”, Sfântul Mare Mucenic Mina şi Sfântul Cuvios Macarie Romanul din 
Kristiansand, Regatul Norvegiei.  Binecuvântează lucrările de la noul imobil achiziționat de la comunita-
tea luterană. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminica Tuturor Sfinţilor, 27 iunie 2021
Săvârșește prima Sfântă Liturghie în noua biserică achiziționată de la comunitatea luterană, în Parohia 
românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Oranta (Rugătoarea) a Semnului”, Sfântul Mare Mucenic 
Mina şi Sfântul Cuvios Macarie Romanul din Kristiansand. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 28 iunie 2021
Săvârșește Taina Sfântului Maslu în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei 
Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” și Sfinţii Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul din 
Oslo. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Marţi, 29 iunie 2021 – Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
Săvârșește în capitala norvegiană Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnu-
lui, Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” și Sfinţii Mucenici Ioan Valahul și Halvard 
Norvegianul. Spovedește și îndrumă credincioșii.

IULIE
Vineri, 2 iulie 2021 – Sfântul Voievod Ştefan cel Mare
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Seara, săvârșește 
Taina Sfântului Maslu în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătătoarea Căii”, 
Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, Nicodim de la Tisma-
na, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din Copenhaga, Regatul Dane-
marcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 3 iulie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Arătătoarea Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, 
Nicodim de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din Copenha-
ga, Regatul Danemarcei. După amiază săvârșește Taina Sfântului Maslu în Parohia românească Cinstirea 
Icoanei Maicii Domnului „Potoleşte întristările noastre”, Sfinţii Români și Sfinţii Ierarhi Ansgar, Rimbert şi 
Uni, Apostolii Nordului din Roskilde, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
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Duminica Sfinţilor Români, 4 iulie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potoleşte 
întristările noastre”, Sfinţii Români și Sfinţii Ierarhi Ansgar, Rimbert şi Uni, Apostolii Nordului   din Roskil-
de, Regatul Danemarcei. După amiază, în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Arătătoarea Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, 
Nicodim de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din Copenha-
ga, Regatul Danemarcei îl botează pe pruncul Timotei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Marţi, 6 iulie 2021 – Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare; Sfânta Muceniţă Lucia din Roma
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, mulțumind Atotmilostivului 
Dumnezeu pentru cei 13 ani de când se află la cârma Episcopiei Europei de Nord. Spovedește și îndrumă 
credincioșii. Vizitează familia tinerilor Bogdan si Andreea Avarvarei. Sâvârșește Molifta la 8 zile pentru 
primul copilaș al familiei, Petru-Ștefan.
Joi, 8 iulie 2021 – Sfinţii Mari Mucenici Procopie şi mama muceniţă Teodosia, Epictet preotul şi Astion 
monahul
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Îl botează  pe pruncul Enoh-
Mihail. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 10 iulie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Floa-
rea Neveştejită”, Soborul Sfinţilor Arhangheli și Soborul Sfinţilor Mitropoliţi ai Transilvaniei  din Borås, 
Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 11 iulie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul Nese-
cat”, Pogorârea Sfântului Duh și Soborul Sfinţilor Mitropoliţi ai Moldovei din Göteborg, Regatul Suediei. 
O botează pe tânăra suedeză Ana-Elisabeta. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Marţi, 13 iulie 2021– Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm și îl botează pe tânărul 
maghiar Gabriel în Arhipelagul Stockholmului, la Marea Baltică, 
Sâmbăta, 17 iulie 2021 – Sfânta Mare Muceniţă Marina
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Luminează întu-
nericul sufletelor noastre”, Sfinţii Voievozi Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab  şi Regele Martir Olav din 
Trondheim. Îi botează pe pruncii Victor și Eva-Andreea. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 18 iulie 2021– Sfântul Mare Mucenic Emilian de la Durostorum
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Grabnic Ascultătoarea” şi Sfinţii Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul din Oslo, Rega-
tul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 19 iulie 2021– Sfânta Cuvioasă Macrina cea Tânără din Capadocia, sora Sfinţilor Mari Ierarhi 
Vasile al Cezareei şi Grigorie al Nyssei
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Grabnic Ascultătoarea” şi Sfinţii Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul din Oslo, Rega-
tul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Marţi, 20 iulie 2021 – Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Suseni, Protopopiatul 
Reghin. Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, îl instalează la 
cârma parohiei pe ucenicul său, preotul Sorin Sîplăcan. 
Miercuri şi joi, 21–22 iulie 2021
Participă la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și la aniversarea Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel la împlinirea a 70 de ani de viață.
Vineri, 23 iulie 2021–Aducerea moaştelor Sfântului Sfinţitului Mucenic Foca
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Participă la Sfânta Liturghie în catedrala Patriarhală din București. Vizitează pe artistul plastic Silvia 
Radul la atelierul său din capitală. Săvârșește Sfeștania în gospodăria din satul său natal Spermezeu, 
județul Bistrița Năsăud, donată de Preasfințitul Macarie Muzeului Național al Satului. La ceremonia 
inaugurării ierarhul primește din partea doamnei director Paula Popoiu titlul de „Ambasador onori-
fic” al Muzeului Satului pentru îmbogățirea patrimoniului muzeului cu noua gospodărie donată de 
ierarh și pentru contribuția semnificativă la dezvoltarea, cunoașterea și promovarea patrimoniului 
cultural românesc.
Sâmbătă, 24 iulie 2021
Săvârșește Taina Sfântului Botez pentru pruncii George și William-Mihail în biserica Înălţarea Domnului 
din Cluj-Napoca.
Duminică, 25 iulie 2021 – Adormirea Sfintei şi Dreptei Ana
Săvârșește Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi în incinta Muzeului Satului ASTRA 
din Dumbrava Sibiului, după care inaugurează și sfințește gospodăria străbunicilor Iustin și Marina, pe 
care ierarhul a donat-o muzeului. Consătenii săi prezintă Obiceiul Cununii de la seceriș.  Îi cunună în 
incinta muzeului, în Bisericuța Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavrii din Bezdedul Sălajului, pe tinerii Benia-
min și Adela din Copenhaga.
Marţi, 27 iulie 2021 – Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon
Săvârșește Sfânta Liturghie la Mănăstirea Nicula.
Joi, 29 iulie 2021 – Sfântul Mare Mucenic Olav, Rege şi Luminător al Norvegiei
Participă la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj. Împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte 
Mitropolit Andrei, inaugurează și sfințește în incinta Muzeului Satului din Parcul clujean Hoia, gospodă-
ria donată de către ierarh muzeului. Consătenii săi prezintă Obiceiul Cununii de la seceriș. Îl vizitează la 
Centrul Mitropolitan din Cluj-Napoca pe Preasfințitul Părinte Episcop Vasile Someșanul.
Sâmbătă, 31 iulie 2021
În biserica Sfântul Proroc Ilie din Năsăud, îi cunună pe tinerii Gabriel-Florin și Cristina-Sabina, nași fiind 
preotul paroh Iuliu Mureșan și soția sa, Crina.

AUGUST 
Duminică, 1 august 2021 – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Ţibleş
Conduce procesiunea de la Paraclisul Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Casa sa 
părintească spre Biserica parohială din satul său natal Spermezeu unde săvârșește Sfânta Liturghie de 
hram. Seara săvârșește Slujba Paraclisului Maicii Domnului în Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din 
localitatea Hălmăsău, comuna Spermezeu, județul Bistrița Năsăud.
Luni, 2 august 2021 – Aducerea moaştelor Sfântului Apostol întâi Mucenic şi Arhidiacon Ştefan
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Hălmăsău, comuna Spermezeu, 
județul Bistrița Năsăud. După amiază săvârșește Paraclisul Maicii Domnului în Paraclisul de la casa sa 
părintească din Spermezeu, județul Bistrița Năsăud. Seara, îl cercetează, îl spovedește și îl cuminecă pe 
bătrânul muribund Iosif din localitatea Scrint Frăsinet în Munții Apuseni, județul Cluj.
Marţi, 3 august 2021 – Sfânta Mironosiţă Salomeea
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din localitatea Scrint Frăsinet 
în Munții Apuseni, județul Cluj, cu prilejul taberei comunității ASCOR. După Liturghie poartă un dialog 
cu tinerii din tabără.
Seara săvârșește Paraclisul Maicii Domnului în biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din localitatea 
Sita, comuna Spermezeu, județul Bistrița Năsăud.
Miercuri, 4 august 2021
Săvârșește Slujba Privegherii în Biserica Mănăstirii Secu, județul Neamț.
Joi, 5 august 2021 – Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ
Împreuna cu Inaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica 
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Sfântul Cuvios Ioan Iacob de lângă Mănăstirea Neamț și rostește predica. Seara săvârșește Slujba Prive-
gherii în Biserica Mănăstirii Pângărați.
Vineri, 6 august 2021 – Schimbarea la Faţă 
Împreună cu Înaltpreasfințitul Mitropolit Teofan și numeroșii pelerini urcă Muntele Ceahlău, unde 
săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica Schimbării la Faţă de pe „Taborul românesc”.
Sâmbăta, 7 august 2021 – Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Schitul Poiana Maicilor-Răpciunița.
Duminică, 8 august 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Adormirea Maicii Domnului din localitatea Vermeș, județul 
Bistrița-Năsăud. Seara săvârșește Paraclisul Maicii Domnului și predică în Biserica de la Coroana din 
orașul Bistrița. Participă la concertul de pricesne închinat Maicii Domnului.
Luni, 9 august 2021 – Sfântul Apostol Matia
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Unirea, Bistrița. 
Seara, săvârșește Paraclisul Maicii Domnului în Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din localitatea 
Ghinda, județul Bistrița-Năsăud. Cercetează bolnavii din împrejurimi, spovedește și îndrumă credincioșii. 
Marţi, 10 august 2021 – Sfântul Mare Mucenic Laurenţiu Arhidiaconul
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din orașul Bistrița. 
Seara, săvârșește Paraclisul Maicii Domnului în Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Unirea, 
Bistrița. Cercetează bolnavii din împrejurimi, spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 11 august 2021 – Sfântul Ierarh Nifon, Mitropolitul Ţării Româneşti
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil  din Unirea, Bistrița.
Seara, săvârșește Paraclisul Maicii Domnului în Biserica Sfântul Proroc Ilie din orașul Năsăud.
Cercetează bolnavii din împrejurimi, spovedește și îndrumă credincioșii.
Joi, 12 august 2021 – Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul său natal, Spermezeu, 
județul Bistrița-Năsăud. Seara, săvârșește Paraclisul Maicii Domnului în Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil din Runcu Salvei. O vizitează la străvechea sa casă pe lelea Florea Cozmi, opincăreasa.
Vineri, 13 august 2021 – Odovania Praznicului Schimbării la Faţă
Săvârșește Sfânta Liturghie în Mănăstirea Nicula. Seara săvârșește Paraclisul Maicii Domnului în Biserica 
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Sângeorz-Băi. Cercetează bolnavii din împrejurimi.
Sâmbătă, 14 august 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Mănăstirea Rebra-Parva, județul Bistrița-Năsăud. Seara săvârșește Prive-
gherea și Prohodul Maicii Domnului în aceeași mănăstire.
Duminică, 15 august 2021 – Adormirea Maicii Domnului
Săvârșește Sfânta Liturghie în Mănăstirea Rebra-Parva din județul Bistrița-Năsău.
Luni, 16 august 2021 – Sfinţii Voievozi Martiri Brâncoveni
Împreună cu Înaltpreasfințirtul Părinte Mitropolit Andrei și cu Preasfințitul Benedict Bistrițeanul, 
săvârșește Sfânta Liturghie cu Slujba Târnosirii Bisericii Mănăstirii de la Mărișel, închinată Sfinților 
Martiri Brâncoveni. 
Marţi – vineri, 17–20 august 2021
Cercetează bătrânii și bolnavii din zona sa natală de la poalele Munților Țibleș.
Sâmbătă, 21 august 2021 – Sfântul Apostol Tadeu; Sfinţii Mucenici Donat diaconul, Romul preotul, 
Silvan diaconul şi Venust
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfântul Ierarh Nectarie din municipiul Iași apoi îi cunună pe tinerii 
Silviu-Gabriel și Corina care locuiesc în orașul danez Tønder.
Duminică, 22 august 2021 – Odovania Praznicului Adormirea Maicii Domnului
Împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei și cu Preasfințitul Timotei Prahoveanul, săvârșește 
Sfânta Liturghie cu Târnosirea Bisericii Sfânta Treime şi Sfinţii Trei Ierarhi de pe Dealul Florilor din orașul Dej. 
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După amiază îl primește pe Preasfințitul Timotei Prahoveanul în Paraclisul din incinta Casei sale părintești și 
în Biserica parohială din satul său natal Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud. Împreună săvârșesc Slujba de 
priveghi cu Stâlpii lângă coșciugul cu trupul neînsuflețit al credinciosului Dumitru Poienar (84 ani) de pe Cerci.
Luni şi marţi, 23–24 august 2021
Împreună cu Preasfințitul Timotei Prahoveanul vizitează mai multe mănăstiri din județul Bistrița-Năsăud.
Joi, 26 august 2021 – Sfinţii Mucenici Adrian şi Natalia, soţia sa
Săvârșește Sfânta Liturghie și îl botează pe pruncul Petru-Ștefan în Paraclisul Centrului Episcopal din 
Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Vineri, 27 august 2021 – Sfântul Cuvios Pimen cel Mare; Sfântul Mucenic Fanurie
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.  Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 28 august 2021 – Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sporirea Minţii” de la Herning-Ikast, 
Danemarca
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Floarea 
Neveştejită”, Soborul Sfinţilor Arhangheli și Soborul Sfinţilor Mitropoliţi ai Transilvaniei din Borås, Rega-
tul Suediei. Îi cunună pe tinerii Constantin-Silvius și Elena și o botează pe prunca Sofia. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Duminică, 29 august-2021 – Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul Nese-
cat”, Pogorârea Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Mitropoliţi ai Moldovei din Göteborg, Regatul Suediei. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.

SEPTEMBRIE
Miercuri, 1 septembrie 2021–Începutul anului bisericesc, Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Stăpâna 
Insulelor Feroe”; Sfinţii Cuvioşi Simeon Stâlpnicul şi Dionisie Exiguul din Dobrogea
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și 
îndrumă credincioșii
Sâmbătă, 4 septembrie 2021 – Sfântul Proroc Moise
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Îl botează pe 
pruncul Petru-William. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 5 septembrie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfânta Treime, Sfinţii Ioan Botezătorul şi Ioan Maximo-
vici din Tungelsta, Stockholm, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Marţi, 7 septembrie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie și Taina Sfântul Maslu în Biserica  Sfânta Treime  din localitatea suceveană 
Arbore. Seara săvârșește Slujba Privegherii în Mănăstirea Marginea, județul Suceava.
Miercuri, 8 septembrie 2021 – Naşterea Maicii Domnului
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Mănăstirea Marginea, îl hirotonește întru diacon pe tânărul Iosif 
Andronic. Seara săvârșește Slujba Privegherii în Mănăstirea Sucevița, județul Suceava.
Joi, 9 septembrie 2021 – Sfinţii şi Drepţii Dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Schitul Mestecăniș. Îl hirotonește întru ierodiacon pe monahul 
Porfirie și îl hirotesește pe preotul Costel-Laurențiu Gheorghe (Lavrentie) întru iconom stavrofor.  Seara 
participă la Slujba Vecerniei în Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Unirea, Bistrița.
Vineri, 10 septembrie 2021 – Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora, surorile după 
trup din Bitinia
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Spermezeu, județul Bistrița-
Năsăud. Vizitează sediul Protopopiatului Beclean și îi cercetează pe bolnavii din satul său natal și din 
împrejurimi.
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Duminică, 12 septembrie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Panaghia Malteza din Santorini, Grecia. În biserica Învierea 
Domnului din Santorini, îi cunună pe tinerii români de la Copenhaga, Tudor-Mihai și Felicia-Dumitrița.
Marți, 14 septembrie 2021 – Înălțarea Sfintei Cruci 
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica Înălţarea Sfintei Cruci din Imerovigli, Grecia și oferă 
un engolpion străvechii icoane pe lemn, făcătoare de minuni, a Înălțării Sfintei Cruci, așezată pe 
tâmpla altarului.
Miercuri, 15 septembrie 2021 – Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur din Imerovigli, Grecia și oferă 
un engolpion străvechii icoane făcătoare de minuni a Sfântului Ioan Gură de Aur din tâmpla bisericii.
Joi, 16 septembrie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Sfântul Mucenic Efrem cel Nou din Imerovigli, Grecia.
Vineri, 17 septembrie 2021
Participă la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Fira, Santorini, unde se întâlnește cu mitro-
politul locului, Înaltpreasfințitul Epifanie.
Sâmbăta, 18 septembrie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Mănăstirii de maici Sfântul Ierarh Nicolae din Imerovigli, Grecia, și 
oferă un engolpion străvechii icoane făcătoare de minuni a Sfântului Ierarh Nicolae aflată în tâmpla bisericii.
Duminică, 19 septembrie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Panaghia Malteza din Imerovigli, Santorini, unde oferă un engolpion 
străvechii icoane făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Panaghia Malteza” aflată în tâmpla bisericii. 
Luni, 20 septembrie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica mănăstirii Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul din Thera, Santorini, Grecia.
Marţi şi miercuri, 21-22 septembrie 2021
Vizitează sfintele așezăminte din Atena și împrejurimi. Se închină în Mănăstirea Schimbarea la Faţă din 
Milesi, situată în apropierea Atenei și în chilia unde s-a nevoit Sfântul Cuvios Porfirie Kavsokalivitul. 
Joi, 23 septembrie 2021
Cercetează bolnavii din zona sa natală de la poalele Țibleșului.
Vineri. 24 septembrie 2021
Îl înmormântează în satul său natal Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud pe credinciosul Ioan Coptil (84 
ani) de pe Cerci.
Sâmbăta, 25 septembrie 2021
În biserica Sfânta Treime şi Sfinţii Trei Ierarhi de pe Dealul Florilor din Dej, județul Cluj îi cunună pe tinerii 
Mircea și Paula. După-amiază cercetează bătrânii și bolnavii din zona sa natală.
Duminică, 26 septembrie 2021
Împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei și cu Preasfințitul Benedict Bistrițeanul, 
săvârșește Sfânta Liturghie cu Slujba resfințirii Bisericii  Adormirea Maicii Domnului din cartierul clujean 
Mănăștur, la împlinirea a 60 de ani de la târnosire.

OCTOMBRIE
Vineri, 1 octombrie 2021 – Acoperamântul Maicii Domnului 
Săvârșește Slujba privegherii de noapte și Sfânta Liturghie în parohia Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Oranta (Rugătoarea) a Semnului”, Sfântul Mare Mucenic Mina şi Sfântul Cuvios Macarie Romanul din 
Kristiansand, Regatul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 3 octombrie 2021
Împreună cu Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, săvârșește Sfânta 
Liturghie cu Slujba Târnosirii Bisericii Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Primitoarea Streinilor”, Sfintele 
Muceniţe Filofteia de la Argeş, Tatiana de la Craiova și Suniva de la Selje şi Bergen din orașul norvegian 
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Bergen. După Sfânta Liturghie, ierarhii inaugurează Biblioteca parohială „Mitropolit Bartolomeu Anania 
și Arhiepiscop Justinian Chira”. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 4 octombrie – joi, 7 octombrie 2021
Cercetează credincioșii de pe coasta de vest a Regatului Norvegiei.
Vineri, 8 octombrie 2021
La Oslo, se întâlnește cu dl. Cristian Bădescu, noul Ambasador al României în Regatul Norvegiei.
Sâmbăta, 9 octombrie 2021
În Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultă-
toarea” şi Sfinţii Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul din Oslo, Regatul Norvegiei, săvârșește 
Sfânta Liturghie și Parastasul pentru Episcopul Vasile Flueraș Someșanul, trecut la cele veșnice.
Duminică, 10 octombrie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Grabnic Ascultătoarea” şi Sfinţii Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul din Oslo, Rega-
tul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 11 octombrie 2021
În sobor de ierarhi, slujește în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca la Sfânta Liturghie și la Slujba 
Înmormântării Episcopului Vasile Flueraș.
 Miercuri, 13 octombrie 2021
Transmite un mesaj de condoleanțe pentru cei doi mărturisitori de pe timpul prigoanei comuniste Marin 
Răducă și Marcel Petrișor. Participă la Sfânta Liturghie în Biserica Banu din municipiul Iași, ctitoria Mitro-
politului Iacob Stamate al Moldovei. Se întâlnește cu redactorii Editurii Polirom, în vederea tipăririi 
volumului memorialistic 10 ani cu Mitropolitul meu Bartolomeu Anania.
Joi, 14 octombrie 2021 – Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi
În sobor de ierarhi săvârșește Sfânta Liturghie pe un podium special amenajat în curtea Catedralei 
Mitropolitane din Iași.
Vineri, 15 octombrie 2021
În Sala Tronului din Palatul Regal din București, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României, 
îi conferă decorația „Crucea Regală”, cu ocazia centenarului nașterii Regelui Mihai.
Sâmbăta, 16 octombrie 2021
La Palatul Elisabeta din București, participă la festivitatea celor decorați de către Majestatea Sa Marga-
reta, Custodele Coroanei României, cu ocazia Centenarului nașterii Regelui Mihai.
Vizitează Muzeului Satului din București, unde se întâlnește cu doamna director Paula Popoiu și face un 
popas la casa tradițională din satul său natal Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud, casă donată de către 
ierarh Muzeului Satului Național.
Duminică, 17 octombrie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfinţii Arhangheli de la Trei Stejari din Sibiu și Slujba Parastasu-
lui în Cimitirul Mare din Sibiu la mormântul Elenei Grădinar (la împlinirea unui an de la trecerea sa la 
Domnul), mama ambasadorului Alexandru-Mihai Grădinar de la Copenhaga.
Sâmbăta, 23 octombrie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Paraclisul mănăstirii Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Împărăteasa Milostivă pe tron” și Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ din 
Ikast din Ikast, Danemarca și Slujba Parastasului pentru Preasfințitul Părinte Episcop Gurie, Episco-
pul Devei și Hunedoarei, trecut la cele veșnice. Spovedește și îndrumă obștea monahală, preoții  
și credincioșii.
Duminică, 24 octombrie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătătoarea 
Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, Nicodim de la 
Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din Copenhaga, Regatul 
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Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Marţi, 26 octombrie 2021 – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
Săvârșește Sfânta Liturghie cu Parastasul Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Potoleşte întristările noastre”, Sfinţii Români și Sfinţii Ierarhi Ansgar, Rimbert şi Uni, Apostolii Nordului 
din Roskilde, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 27 octombrie 2021– Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram cu Parastasul în Parohia românească  Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Stăpâna Insulei Funen”, Schimbarea la Faţă și Sfinţii Cuvioşi Dimitrie cel Nou din Basarabi 
și Ioan Iacob de la Neamţ din Odense, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 30 octombrie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie cu Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Duminică, 31 octombrie 2021
În Biserica românească  Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vindecătoarea”, Sfântul Cuvios Efrem cel 
Nou şi Sfânta Muceniţă Irina din Esbjerg, Regatul Danemarcei, săvârșește Sfânta Liturghie și o botează 
pe prunca Ecaterina, cel de-al patrulea copilaș al preotului paroh Claudiu Ceteraș și al prezbiterei Auro-
ra. Spovedește și îndrumă credincioșii.

NOIEMBRIE
Luni, 1 noiembrie – joi, 4 noiembrie 2021
Cercetează credincioșii din Copenhaga și din împrejurimi.
Sâmbătă, 6 noiembrie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Cunună  pere-
chile de tineri Marian și Aliona, Gabriel și Cristina-Mihaela. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 7 noiembrie 2021
Împreună cu Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, săvârșește Sfânta Liturghie cu Sluj-
ba Târnosirii străvechii biserici monument istoric din satul caransebeșean Ersig, în parohia păstorită de 
către preotul Cătălin Florea, consăteanul Preasfințitului Macarie. La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte 
Episcop Macarie îi conferă preotului paroh Cătălin, Crucea Nordului pentru clerici. 
Luni, 8 noiembrie 2021 – Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor puterilor creşti
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Floarea 
Neveştejită”, Soborul Sfinţilor Arhangheli şi  Soborul Sfinţilor Mitropoliţi ai Transilvaniei din Borås, Rega-
tul Suediei. Îi botează pe pruncii Marcu și Dimitrie-Andrei. După-amiază, în Biserica Paraclis Episcopal 
Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul Nesecat”, Pogorârea Sfântului Duh și Soborul Sfinţilor Ierarhi 
Mitropoliţi ai Moldovei din  Göteborg, Regatul Suediei, săvârșește Taina Sfântului Maslu. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Marţi, 9 noiembrie 2021 – Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul Nese-
cat”, Pogorârea Sfântului Duh şi Soborul Sfinţilor Ierarhi Mitropoliţi ai Moldovei din  Göteborg , Regatul 
Suediei. Poartă în procesiune Icoana relicvar a Sfântului Ierarh Nectarie, adusă din Paraclisul Centrului 
Episcopal din Stockholm. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Joi, 11 noiembrie 2021 – Sfântul Mare Mucenic Mina
Săvârșește Privegherea și Sfânta Liturghie de hram în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Vineri, 12 noiembrie 2021 – Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Hrăni-
toarea cu lapte”  şi Sfinţii Martiri Năsăudeni: Atanasie din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi 
Vasile din Telciu din Sölvesborg, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
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Sâmbătă, 13 noiembrie 2021– Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur şi mama sa, Sfânta Antuza (Ziua Bibliei)
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Oranta 
(Rugătoarea) a Semnului”, Sfântul Mare Mucenic Mina şi Sfântul Cuvios Macarie Romanul din Kristi-
ansand, Regatul Norvegiei. Îl botează pe tânărul  Adrian Dumitru apoi îl cunună cu tânăra Maria-Anca 
Samoilă. După-amiază, săvârșește Taina Sfântului Maslu în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnu-
lui, Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” şi Sfinţii Mucenici Ioan Valahul şi Halvard 
Norvegianul din Oslo, Regatul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 14 noiembrie 2021– Sfântul Apostol Filip; Sfântul Ierarh Grigorie Palama
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm. O 
botează pe prunca Maria, cel de-al patrulea copilaș din familia tinerilor Constantin și Daniela Timofte. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Joi, 18 noiembrie 2021 – Sfinţii Mucenici Platon, Roman şi Zaheu
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Cercetează familiile Pătru-
lescu și Lache din partea de sud a Stockholmului, săvârșind slujba sfințirii caselor acestora și îndrumân-
du-i duhovnicește.
Sâmbăta, 20 noiembrie 2021 – Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Mângâierea celor întristaţi” şi Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon din Nykøbing Falster, 
Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 21 noiembrie 2021 – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica românească Intrarea în Biserică a Maicii Domnului şi Sfin-
ţii Ierarhi Pahomie de la Gledinul Bistriţei și  Ioan de la Râşca şi Secu, Episcopii Romanului din Aalborg, 
Regatul Danemarcei . Spovedește și îndrumă credincioșii. După-amiază săvârșește Taina Sfântului Maslu 
în Biserica românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vindecătoarea”, Sfântul Cuvios Efrem cel 
Nou și Sfânta Muceniţă Irina din Esbjerg, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 22 noiembrie 2021
Săvârșește Slujba Vecerniei Mari în Paraclisul Mănăstirii Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împărăteasa 
Milostivă pe tron” și Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ din Ikast, Regatul Dane-
marcei. Spovedește și îndrumă obștea monahală, preoții și credincioșii.
Marţi, 23 noiembrie 2021 – Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii
Săvârșește Sfânta Liturghie și îl botează pe tânărul danez Antonie în Biserica românească Cinstirea 
Icoanei Maicii Domnului „Mângâietoarea”, Întâmpinarea Domnului și Sfinţii Cuvioşi Iosif de la Văratec 
și Gheorghe de la Cernica din Viborg, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Seara, săvârșește Slujba Privegherii în Paraclisul Mănăstirii Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Împără-
teasa Milostivă pe tron” și Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ din Ikast, Regatul 
Danemarcei. 
Miercuri, 24 noiembrie 2021 – Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Clement al Romei şi Petru al Alexandriei
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Paraclisul Mănăstirii Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Împărăteasa Milostivă pe tron” și Sfinţii Cuvioşi Macarie Romanul şi Ioan Iacob de la Neamţ din Ikast, 
Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă obștea monahală, preoții și credincioșii.
După-amiază săvârșește Taina Sfântului Maslu în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Rugul Aprins”, Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina și Sfântul Mare Mucenic Mercurie  din Tønder, Regatul 
Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Joi, 25 noiembrie 2021 – Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina şi Sfântul Mare Mucenic Mercurie  
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Rugul 
Aprins”, Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina și Sfântul Mare Mucenic Mercurie  din Tønder, Regatul Dane-
marcei . Poartă în procesiune Icoana relicvar a Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, adusă de la Paraclisul 
Centrului Episcopal din Stockholm.
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După-amiază săvârșește Taina Sfântului Maslu în Parohia românească  Cinstirea Icoanei Maicii Domnu-
lui „Bucuria tuturor celor necăjiţi”, Sfântul Ierarh Nifon al Constanţianei și Sfinţii Cuvioşi Macarie cel 
Mare și Macarie Alexandrinul din Kolding-Vejle, Regatul Danemarcei. Spovedește și îndrumă credincioșii. 
Vineri, 26 noiembrie 2021– Sfinţii Cuvioşi Alipie Stâlpnicul, Stelian Paflagonul şi Nicon ce numit 
„Pocăiţi-vă”
Inaugurează la Copenhaga manifestările dedicate Mitropolitului Bartolomeu Anania cu ocazia Cente-
narului nașterii sale. Seara, înconjurat de preoții Ioan Pintea și Bogdan Ivanov, săvârșește Taina Sfântu-
lui Maslu în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătătoarea Căii”, Naşterea 
Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, Nicodim de la Tismana, Maca-
rie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din Copenhaga, Regatul Danemarcei. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 27 noiembrie 2021– Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Arătătoarea Căii”, Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, 
Nicodim de la Tismana, Macarie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din Copenha-
ga. În cadrul Sfintei Liturghii îl hirotonește întru diacon pe tânărul Marin-Constantin Ciumașu. Confe-
ră preoților Ioan Pintea și Bogdan Ivanov Ordinul Crucea Nordului pentru clerici, iar ambasadorului 
Alexandru-Mihai Grădinar, Crucea Nordului pentru mireni. În continuare au loc lucrările Adunării Epar-
hiale, urmate de prelegerile părinților Ioan Pintea: Mitropolitul Bartolomeu. Proximităţi şi mărturisiri și 
Bogdan Ivanov Vârstele Mitropolitului Bartolomeu Anania. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Duminică, 28 noiembrie 2021
În Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arătătoarea Căii”, Naşterea Maicii 
Domnului şi Sfinţii Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la Bistriţa Vâlcii, Nicodim de la Tismana, Maca-
rie Mărturisitorul, Egumenul Pelechitului şi Maria Egipteanca din Copenhaga, Regatul Danemarcei 
săvârșește Sfânta Liturghie în cadrul căreia îl hirotonește pe diaconul Marin-Constantin Ciumașu întru 
preot iar pe tânărul Gheorghe-Florin Atudorei îl hirotonește întru diacon. După Sfânta Liturghie sunt 
prezentate cărțile 10 ani cu Mitropolitul meu Bartolomeu Anania (1998-2008)” a Episcopului Macarie 
Drăgoi și albumul aniversar Viaţa Mitropolitului Bartolomeu în imagini, ediție îngrijită și editată de preo-
tul Bogdan Ivanov, coordonatorul Fundației Mitropolit Bartolomeu.
Marţi, 30 noiembrie 2021 – Sfântul Apostol Andrei şi Cinstirea Icoanelor Maicii Domnului „Împără-
teasa Milostivă pe tron” şi „Oranta (Rugătoarea) a Semnului” din Paraclisul Episcopal din Stockholm
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește și 
îndrumă credincioșii.

DECEMBRIE
Miercuri, 1 decembrie 2021 – Ziua Naţională a României  
Săvârșește Sfânta Liturghie și Slujba de Tedeum în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. 
Spovedește și îndrumă credincioșii. O înmormântează în cimitirul Lilla Dalen din Tumba, Stockholm pe 
credincioasa Adriana-Denisa Oltenschi (84 ani).
Sâmbăta, 4 decembrie 2021 – Sfintele Mari Muceniţe Varvara şi Iuliana din Nicomidia
Săvârșește Sfânta Liturghie și Parastasul în Parohia românească Sfinţii Mari Mucenici Procopie cu mama 
muceniţă Teodosia, Epictet preotul şi Astion monahul din Molde, Regatul Norvegiei. Spovedește și îndru-
mă credincioșii.
Duminică, 5 decembrie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la 
Niculiţel și Sfintele Mironosiţe Maria şi Marta, surorile Dreptului Lazăr  din Aalesund, Regatul Norvegiei. 
Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 6 decembrie 2021 – Sfântul Ierarh Nicolae
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Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Stăpâna Fiorduri-
lor”, Buna Vestire și Sfinţii Ierarhi Calinic de la Cernica și Svitun cel Smerit de la Winchester şi Stavanger 
din orașul Stavanger, Regatul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.  Seara săvârșește Taina 
Sfântului Maslu în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea de toţi fericită” și Sfinţii 
Cuvioşi Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul din Haugesund, Regatul Norvegiei, Spovedește și 
îndrumă credincioșii.
Marţi, 7 decembrie 2021– Sfânta Mare Muceniţă Filofteia de la Argeş
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica Paraclis Episcopal Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Primitoarea Streinilor”, Sfintele Muceniţe Filofteia de la Argeş , Tatiana de la Craiova și Suniva de la 
Selje şi Bergen din orașul Bergen, Regatul Norvegiei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Miercuri, 8 decembrie 2021 – Sfântul Cuvios Patapie Egipteanul
Săvârșește  Privegjerea de noapte și Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm și îl 
hitotonește întru diacon pe tânărul teolog Cosmin Dobrilă. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Joi, 9 decembrie 2021 – Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana; Sfânta Prorociţă Ana, 
mama Prorocului Samuel
Săvârșește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm și îl hirotonește întru preot 
pe diaconul Cosmin Dobrilă. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Sâmbătă, 11 decembrie 2021 – Sfântul Cuvios Luca Stâlpnicul
Săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Glasul Curatei 
Bucurii” și Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş din Helsingborg, Regatul Suediei. Îi hirotesește întru 
duhovnici pe preoții Marin-Constantin Ciumașu și Gabriel Bodescu. După Sfânta Liturghie participă la 
programul de colinde prezentat de către copiii școlii parohiale. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Luni, 13 decembrie 2021– Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul în Cate-
drala Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, cu prilejul prăznuirii ocrotitorului Seminarului 
Teologic Sucevean, la împlinirea a 30 de ani de la înființare. În cadrul Sfintei Liturghii îl hirotonește întru 
preot pe diaconul Ion Cristea, iar pe tânărul Constantin Marius Căpiță întru diacon.
Marţi, 14 decembrie 2021
Participă la Sfânta Liturghie, în Catedrala Mitropolitană din Iași.
La invitația tinerilor din ASCOR Iași, conferențiază în sala „Patriarh Iustin Moisescu” a Ansamblului 
Mitropolitan din Iași, cu tema; „De ce mă simt singur într-o eră a comunicării?”, urmată de lansarea 
cărții 10 ani cu Mitropolitul meu Bartolomeu Anania. Amintiri la capătul dorului”, perezentată de către 
preotul Constantin Sturzu și de scriitorul Grigore Ilisei. 
Miercuri şi joi, 15–16 decembrie 2021
Cercetează, spovedește și îndrumă credincioșii din Spermezeu și din împrejurimi. 
Vineri, 17 decembrie – luni, 20 decembrie 2021
Se află în vizită pastorală la românii din Insulele Feroe pe care îi cercetează, le sfințește casele, îi 
spovedește și îi îndrumă.
Duminică, 19 decembrie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Stăpâna Insulelor 
Feroe”, Sfinţii Cuvioşi Simeon Stâlpnicul și Dionisie Exiguul (cel Smerit) din Dobrogea din Tórshavn, Insu-
lele Feroe. Spovedește și îndrumă credincioșii.
Marţi, 21 decembrie – joi, 23 decembrie 2021
Îi cercetează, purtând Icoana Nașterii Domnului, pe românii din Stockholm și din împrejurimi.
Vineri, 24 decembrie 2021–Ajunul Crăciunului
Săvârșește la miezul nopții slujba Ceasurilor, Vecernia Mare și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile 
cel Mare în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Spovedește, îndrumă și colindă împreună cu 
credincioșii. 



384   numărul 12-14/2019-2022

Sâmbătă, 25 decembrie 2021 – Naşterea Domnului 
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal Învierea Domnului, Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului „Grabnic Ascultătoarea” şi Sfinţii Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul din Oslo, Rega-
tul Norvegiei. Spovedește, îndrumă și colindă împreună cu credincioșii.
Duminică, 26 decembrie 2021 – Soborul Maicii Domnului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Lumi-
nează întunericul sufletelor noastre” de la Trondheim; Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Lumi-
nează întunericul sufletelor noastre” şi Sfinţii Voievozi Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab şi Regele Martir 
Olav al Norvegiei din Trondheim, Regatul Norvegiei. Le botează pe prunca Ilia-Teodora, cel de-al patru-
lea copilaș al preotului paroh Ioan Nicolae și al prezbiterei Gianina Făgărășan și pe prunca Nicola, cel 
de-al doilea copilaș în familia tinerilor sătmăreni Gheorghe și Ligia-Iosefina Molnar. Spovedește, îndru-
mă și colindă împreună cu credincioșii.
Luni, 27 decembrie 2021 – Sfântul Apostol întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan
Săvârșește Sfânta Liturghie de hram în Biserica Misiunii cu tinerii Cinstirea Icoanei Maicii Domnului 
„Povăţuitoarea tinerilor” şi Sfinţii Mucenici şi Arhidiaconi Ștefan și Laurenţiu din Lund, Regatul Suediei. 
Spovedește și îndrumă credincioșii. Ccolindă cu tinerii prezenți la slujbă.
Miercuri, 29 decembrie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica parohială din satul său natal Spermezeu, Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil. Îl hirotonește pe tânărul Marius-Constantin Iacoban întru diacon și îl botează pe pruncul 
Andrei-Stelian. La biserică și la casa sa părintească, colindă împreună cu consătenii săi și cu alți colindă-
tori veniți de aproape și de departe. 
Joi, 30 decembrie 2021
Săvârșește Sfânta Liturghie în Biserica Sfinţii Trei Ierarhi din orașul Bistrița, în cadrul căreia îl hirotonește 
pe diaconul Marius-Constantin Iacoban întru preot. O botează pe prunca Maria-Nectaria. Spovedește 
și îndrumă credincioșii.
Vineri, 31 decembrie 2021
În noaptea de la cumpăna dintre ani, citește Molitflele Sfântului Vasile apoi săvârșește Dumnezeias-
ca Liturghie în Parohia românească Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Povăţuitoarea copiilor”, Sfinţii 
Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan și Sfinţii Ierarhi Iachint de Vicina, Antim Ivireanul și Grigorie Dască-
lu, Mitropoliţii Țării Româneşti din Uppsala, Regatul Suediei. Spovedește și îndrumă credincioșii.
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