Patriarhul Daniel, OMUL CENTENARULUI !
Written by Administrator
Wednesday, 28 November 2018 21:58 - Last Updated Saturday, 12 January 2019 00:06

1. A tăcut și a făcut. I s-a reproșat mereu că nu comunică, însă a preferat să lase faptele
să vorbească pentru el, în comparație cu marii „oratori” politici, care vorbesc non-stop,
dar care, concret, nu realizează nimic.

2. Nu a reacționat niciodată la calomniile ce i-au fost aduse, deși a fost hărțuit în permanență.
A întors mereu obrazul.

3. A fost singurul om de stat care și-a asumat Centenarul, printr-un program coherent încă de
la începerea misiunii de patriarh.

4. Sub păstorirea sa, a fost construit cel mai important edificiu religios în cei aproape 2000 de
ani de creștinism românesc.

5. A salvat onoarea Centenarului, împlinind dorința Regelui Carol I si a Regelui Ferdinand.
Catedrala Națională sau Catedrala Mântuirii Neamului a fost dorită inițial de către Regele Carol
I, după Războiul de Independență și solicitată apoi de către Regele Ferdinand, după Primul
Război Mondial.

Catedrala este singurul monument din istoria noastră închinat tuturor Eroilor Neamului, ce s-au
jertfit de-a lungul timpului pentru făurirea Romaniei Mari.

6. În paralel cu actvitatea pastoral-misionară, a organizat, în cadrul BOR, cea mai importantă
rețea social-filantropică realizată vreodată în România (vezi http://map.patriarhia.ro/ ).

7. În paralel cu înălțarea Catedralei Naționale, la doar doi pași de ea, la Paraclisul Catedralei,
s-a realizat, în ultimii ani, cea mai importantă activitate medicală voluntară organizată vreodată
în România, care s-a desfășurat pe trei paliere:
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-Campania de Donare de Sânge,
-Campania „Sănătate pentru Sate”
-Campania de Educație și Prevenție.

8. A contribuit la păstrarea identității romănești în diasporă prin intermediul episcopilor și al
preoților trimiși pentru a fi alături de români.

Activitatea social-filantropică 2017:

În anul 2017, în lucrarea social-filantropică și medicală a Patriarhiei Române la nivelul
structurilor eparhiale și a ONG-urilor au fost implicate un număr de 13.473 persoane, după cum
urmează: 28 consilieri eparhiali, 22 inspectori de specialitate și eparhiali, 578 asistenţi sociali,
1.456 personal cu diverse specializări (cadre didactice, cadre medicale, juriști, psihologi,
personal administrativ) şi 11.389 voluntari.

Totodată, în anul 2017, atât în Bucureşti, cât şi în diferite localități din cuprinsul eparhiilor
Patriarhiei Române, au activat 779 instituţii și servicii sociale. Având în vedere diversificarea
continuă a serviciilor oferite, precum şi extinderea şi acreditarea centrelor, s-a impus o
reorganizare integrată a activităţilor pe criterii de competenţă.

Diagrama aşezămintelor social-filantropice arată astfel: 172 cantine sociale și brutării, 40
instituții ce oferă servicii medicale și farmacii, 110 centre de zi pentru copii, 23 centre de zi
pentru vârstnici, 47 centre rezidențiale vârstnici, 24 birouri de asistență socială și centre
comunitare, 36 centre de tip familial, 50 grădinițe sociale și afterschool, 13 locuințe protejate,
98 centre de informare, de consiliere și centre de resurse, 15 centre de urgență (pentru
persoane fără adăpost, pentru victime ale violenței domestice, pentru victime ale traficului de
persoane), 16 campusuri de tabără, 48 centre educaționale și alte 87 instituții/servicii cu
specific diferit.

În cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române, se află în derulare un număr de 547 proiecte și
programe sociale, din care: 28 cu finanțare externă, 86 cu finanțare publică, 380 finanțate din
fonduri proprii şi 53 cu finanţare mixtă.
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În cadrul aşezămintelor sociale au primit asistență 93.555 beneficiari, după cum urmează: a)
34.691 copii din așezămintele sociale ale Bisericii, dar mai ales din familii sărace şi fără
posibilităţi de întreţinere, sau cu părinţii aflaţi la muncă în alte ţări; b) 5.918 persoane cu
dizabilităţi, cu deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de
dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA; c) 22.662 persoane vârstnice din aşezămintele
de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni
singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi care prezentau grave probleme de sănătate; d)
29.412 şomeri, adulți în dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței
familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităților naturale; e) 872 persoane din alte categorii.

Pentru susţinerea întregii activităţi de asistență socială și filantropică, în anul 2017, la nivelul
Patriarhiei Române, s-au cheltuit 110.782.632 lei.

În această sumă nu intră cheltuielile privind o mulțime de activităţi caritabile ale parohiilor şi
mănăstirilor în favoarea bolnavilor, bătrânilor, copiilor și săracilor, care nu au fost cuantificate
financiar şi, ca atare, nici raportate sistematic centrelor eparhiale.

Asistența religioasă în unitățile militare, penitenciare, spitale şi așezăminte de ocrotire socială
este asigurată de un număr de 511 preoți.

Programul „Masa Bucuriei”, care se desfășoară la nivel național în parteneriat cu magazinele
Selgros Cash&Carry şi Carrefour Romania SA și constă în donarea săptămânală de bunuri
alimentare şi igienico-sanitare pentru centrele sociale, a înregistrat, în anul 2017, o valoare a
bunurilor donate de 1.050.000 euro. Totodată, în toamna anului 2017, Patriarhia Română a
semnat un contract cu Auchan Retail Romania, pentru desfășurarea unui nou program de
ajutor alimentar, denumit „Gustul binefacerii”.

De asemenea, grupul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului a continuat, şi
în anul 2017, programele social-filantropice demarate în anul 2013, astfel:

Campania națională „Donează sânge! Salvează o viață!” a Patriarhiei Române, care are ca
scop informarea şi conștientizarea cu privire la nevoia reală de sânge pentru transfuzii din
spitalele românești, precum şi creșterea numărului donatorilor de sânge din România şi
îmbunătățirea stocurilor sanguine naționale, a beneficiat în anul 2017 de sprijinul a 8.500 de
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voluntari donatori.

Campania „Sănătate pentru Sate” a oferit asistență medicală de specialitate pentru aproximativ
7.800 persoane.

Campania „Educație şi prevenție pentru Sănătate”, care este o extensie a campaniei
„Sănătate pentru Sate”, adresată în special copiilor şi tinerilor adulți, a oferit consiliere şi sfaturi
pentru aproximativ 9.500 persoane din 10 județe (București, Ilfov, Prahova, Maramureș,
Vrancea, Buzău, Brăila, Olt, Brașov, Cluj). De asemenea, beneficiarii au primit produse de
igienă și materiale educative.( SURSA: http://basilica.ro )

Lista unităților medicale înființate de Biserica Ortodoxă Română ( aflate în evidență în
anul 2017)!

1. Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Bucureşti – Arhiepiscopia Bucureştilor;
2. Centrul medical „Sfântul Spiridon Vechi”, Bucureşti – Arhiepiscopia Bucureştilor;
3. Cabinet stomatologic „Sfântul Pantelimon”, Bucureşti – Arhiepiscopia Bucureştilor;
4. Centrul socio-medical „Sfântul Dorotei”, Mănăstirea Turnu – Arhiepiscopia Bucureştilor;
5. Cabinetul medical „Sf. Cosma şi Damian”, Bucureşti – Arhiepiscopia Bucureştilor;
6. Policlinica Providența, Iaşi – Arhiepiscopia Iaşilor;
7. Spitalul Providența Iaşi, – Arhiepiscopia Iaşilor;
8. Centrul de recuperare şi îngrijire medicală „Sfânta Ana”, Iaşi – Arhiepiscopia Iaşilor;
9. Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie”, Cluj – Napoca – Arhiepiscopia Vadului,
Feleacului şi Clujului;
10. Policlinica fără plată „Sf. Pantelimon” – Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului;
11. Cabinetul medico-social „Sfinţii Apostoli Andrei, Petru şi Pavel”, Bistriţa – Arhiepiscopia
Vadului, Feleacului şi Clujului;
12. Serviciul Medical de Îngrijiri la Domiciliu „Sfântul Nectarie”, Bistriţa – Arhiepiscopia Vadului,
Feleacului şi Clujului;
13. Centrul de Recuperare Psiho-Neuro-Motorie pentru Copiii cu Handicap „Sf Irina”, Turda –
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului;
14. Centrul de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu pentru adulţi, Turda –
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului;
15. Serviciul de Îngrijiri Paliative la Domiciliu „Sfântul Nectarie”, Cluj-Napoca – Arhiepiscopia
Vadului, Feleacului şi Clujului;
16. Serviciul de Îngrijiri socio-medicale la domiciliu „Sfântul Vasile cel Mare”, Cluj-Napoca –
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului;
17. Centrul Social al Parohiei “Tractorul I”, Braşov – Arhiepiscopia Sibiului;
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18. Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulator – Arhiepiscopia Sibiului;
19. Centrul de Îngrijire si Asistență Socială la Domiciliu, Sibiu – Arhiepiscopia Sibiului;
20. Cabinetul Medical de Medicină de Familie ,,Christiana”, Sibiu – Arhiepiscopia Sibiului;
21. „Centrul de îngrijiri social-medicale la domiciliul pacienţilor cu boli incurabile”,
Protopopiatul Braşov – Arhiepiscopia Sibiului;
22. Cabinetul „Sf. Nicolae”, Brăila – Arhiepiscopia Dunării de Jos;
23. Cabinetul „Sf. Spiridon şi Sf. Irina”, Galaţi – Arhiepiscopia Dunării de Jos;
24. Aşezământul Eparhial „Sf. Mc. Pantelimon” – Brăila, Arhiepiscopia Dunării de Jos;
25. Centrul Medical „Sf. Doctori fără de arginți Cosma şi Damian”, Galaţi – Arhiepiscopia
Dunării de Jos;
26. Cabinetul „Acoperământul Maicii Domnului”, Brăila, Arhiepiscopia Dunării de Jos;
27. Cabinet medical – Parohia “Sfinții Împărați” Ireasca, com. Gohor, jud. Galaţi – Arhiepiscopia
Dunării de Jos;
28. Cabinetele medicale „Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian”, Arad – Arhiepiscopia
Aradului;
29. Cabinetul Stomatologic „Sf. Nicolae”, Arad – Arhiepiscopia Aradului;
30. Dispensarul medical „Sf. M. Mc Pantelimon”, sat. Zimbru – Arhiepiscopia Aradului;
31. Cabinet stomatologic la Mănăstirea Dumbrava, com. Unirea, jud. Alba – Arhiepiscopia Alba
Iulia;
32. Centru social-medical rezidential vârstnici de la Hârja, Bacău – Arhiepiscopia Romanului şi
Bacăului;
33. Unitatea de îngrijire la domiciliu vârstnici, Hârja, Bacău – Arhiepiscopia Romanului şi
Bacăului;
34. Cabinet stomatologic, municipiul Roman – Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului;
35. Cabinetul Medicina de familie „Sfântul Ierarh Luca al Crimeii”, municipiul Roman –
Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului;
36. Centru de permanență medicală, municipiul Roman – Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului;
37. Cabinet de protezare auditivă, municipiul Roman – Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului;
38. Cabinet de consiliere psihologică, municipiul Roman – Arhiepiscopia Romanului şi
Bacăului;
39. Cabinet de logopedie „Zambetul sunetului” Sf. Proroci Moise şi Aaron”, municipiul Roman
– Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului;
40. Servicii stomatologice – un sprijin pentru bătrâni și copii ce provin din medii defavorizate,
municipiul Roman –Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului;
41. Cabinet socio-medical stomatologic „Sf. Luca al Crimeii”, Bacău – Arhiepiscopia Romanului
şi Bacăului;
42. Centrul de recuperare neuro-motorie „Sf. Vasile cel Mare”, Bacău – Arhiepiscopia
Romanului şi Bacăului;
43. Cabinetul medical Sf. Ioan Rusu – Episcopia Giurgiului ;
44. Centrul medico social „Sf. Ierarh Nectarie” – Episcopia Devei şi Hunedoarei.
45. Centrul socio-medical „Sf. Mare Mucenic Mina” – Parohia Tătărani din Arhiepiscopia
Bucureştilor;"

George Grigoriu
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