Liturghie arhierească în deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod
La Catedrala Patriarhală din Bucureşti, Sfânta Liturghie a fost oficiată joi, 13 februarie 2014, de
Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, înconjurat de un sobor de
preoţi şi diaconi. Din soborul slujitor a făcut parte și precuviosul părinte Arhimandrit Timotei
Aioanei, noul Superior al Așezămintelor românești de la Locurile Sfinte. Răspunsurile liturgice
la Sfânta Liturghie au fost date de către grupul psaltic TRONOS al Catedralei Patriarhale.

Sfânta Liturghie precede şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române care va
avea loc astăzi la Reşedinţa patriarhală sub preşedinţia Patriarhului României.

În continuarea Sfintei Liturghii a fost oficiată şi slujba Te Deum-ului, în prezenţa
Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române. Slujba Te Deum-ului a fost transmisă în direct de
TRINITAS TV.

Sfântul Sinod reiterează poziţia privind definirea în Constituţia României a
familiei întemeiate pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie
În ziua de 13 februarie 2014, în Sala Sinodală din Reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc prima şedinţă de lucru a Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române din acest an.

Dintre hotărârile luate menţionăm:

- Sfântul Sinod a aprobat programul manifestărilor organizate la nivel naţional de Patriarhia
Română în anul 2014 proclamat de Sfântul Sinod ca An comemorativ al Sfinţilor Martiri
Brâncoveni, la împlinirea a 300 de ani de la moartea lor martirică (1714-2014);

- În perspectiva dezbaterilor parlamentare referitoare la proiectul de modificare a Constituţiei
României, Sfântul Sinod reiterează poziţia privind definirea în legea fundamentală a familiei

întemeiate pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi
pe drepturile şi îndatoririle părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor;

- Urmare invitaţiei Sanctităţii Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului,
Sfântul Sinod a aprobat participarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, la
Sinaxa Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe privind pregătirea Sinodului Panortodox
(Constantinopol, 5-9 martie 2014);

- Sfântul Sinod a luat act cu bucurie de semnarea de către Patriarhul Ierusalimului şi Patriarhul
României a Acordului patriarhal de restabilire a comuniunii bisericeşti depline dintre cele două
Patriarhii;

- Sfântul Sinod exprimă compasiunea Bisericii Ortodoxe Române faţă de creştinii sirieni aflaţi
în suferinţă, şi pentru ajutorarea acestora a hotărât în semn de solidaritate organizarea unei
colecte în bani în bisericile şi mănăstirile din Patriarhia Română în primele trei duminici după
sărbătoarea Sfintelor Paşti (27 aprilie, 4 şi 11 mai 2014).
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