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L
una mai a acestui an 2018 este una 
a aniversărilor în Mitropolia noas-
tră. Cu 10 ani în urmă – pe 8 mai 
Preasfi nțitul Părinte Siluan, pe 25 

mai Preasfințitul Părinte Timotei – cele 
două episcopii atunci nou înfi ințate își pri-
meau păstorii. Episcopia Italiei primea pri-
mul ei păstor, care era atunci întronizat, 
după ce mai mulți ani Preasfi nțitul Siluan 
s-a ocupat pastoral în mod direct de paro-
hiile din Italia, care din 2007 au fost orga-
nizate în episcopie. Episcopia Spaniei și 
Portugaliei, înfi ințată tot în 2007, primea 
deasemenea pe primul ei păstor, hirotonit 
și întronizat atunci la Madrid. Cei 10 ani 
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HRISTOS 

ȘI BISERICA SA

Episcopii Siluan al Italiei 
și Timotei al Spaniei și Portugaliei

la 10 ani de slujire în cele două 
episcopii ale Mitropoliei 

Ortodoxe Române a Europei 
Occidentale și Meridionale

de slujire ai episcopilor noștri, membri ai 
Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Or-
todoxe Române a Europei Occidentale și 
Meridionale, au însemnat ani de dăruire, 
de jertfă, de lipsuri multe, dar și de multe 
bucurii și împliniri în slujirea necondiționată 
a turmei lui Hristos prezentă în cele trei țări 
ale Europei Meridionale.  

Pe de o parte, slujirea Preasfințitului 
Părinte Siluan în mijlocul credincioșilor, 
parohiilor și mănăstirilor din Italia, este mar-
cată în toți acești ani de preocuparea conti-
nuă de a împărtăși poporului lui Dumnezeu 
cea mai curată simţire creștină ortodoxă și 
dorul de mântuire nemăsurat pentru ace-
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lași popor creștin orthodox. O perioadă 
binecuvântată de Dumnezeu pentru sute-
lele de mii de români care trăiesc în Italia, 
organizați astăzi în peste 300 de parohii și 
fi lii. O neostenită grijă și atenție părintească 
și frățească în același timp pentru toți sluji-
torii, preoți și diaconi, care ostenesc la sfi n-
tele altare și în toate împrejurările în care 
sunt solicitați. Mai ales grija cuvântului, 
împărtășit cu multă râvnă în toate împreju-
rările, îndemnurile cu timp și fără timp adre-
sate preoților și poporului, sunt cele cu care 
fratele nostru întru episcopat, Preasfi nțitul 
Siluan, ne-a obișnuit în toți acești ani. În 
toate a avut model, după exemplul Părintelui 
Gheorghe, tatăl său, de vrednică pomenire, 
pe Păstorul Cel Bun Care și-a pus „viața pen-
tru oile Sale” (Ioan 10, 11). Mult curaj a 
împărtășit celor din jur și păstorilor de 
sufl ete din eparhie, preoților, pentru a se 

apropia și a-i apropia pe cei care le sunt dați 
în grijă, de Cel ce ne hrănește nu cu pâinea 
cea trecătoare, ci cu Însuși Trupul și Sângele 
Său de viață dătător. Hristos Domnul ne 
dorește păstori plini de dragostea Sa pen-
tru cei păstoriți, precum El are pentru noi. 
Cu cei peste două sute de preoți și diaconi 
hirotoniți în acești 10 ani, cu Preasfi nțitul 
Părinte Atanasie, episcopul vicar și ajutor 
întru slujirea episcopală, hirotonit la Roma 
în data de 1 mai, Preasfi nțitul Siluan poate 
continua bogata și necesara lucrare pasto-
rală a numeroșilor credincioși ortodocși din 
cele peste trei sute de parohii și fi lii (misi-
uni) din Episcopia Italiei. 

Pe de altă parte, hirotonia și întroniza-
rea Preasfi nțitului Părinte Timotei ca epi-
scop al Spaniei și Portugaliei în urmă cu zece 
ani pentru această comunitate de români 
ortodocși care nu a încetat să crească nu-
meric prin venirea an de an a tot mai mulți 
români în cele două țări din Peninsula 
Iberică, a însemnat o mare binecuvântare. 
Numărul românilor a ajuns la aproape un 
million și era nevoie de o pastorală cât mai 
intensă și mai adecvată față de migranți prin 
deschiderea de noi parohii, ceea ce 
Preasfi nțitul Timotei va face cu multă râv-
nă. Acești ani au fost marcați și de perioa-
dele de mare criză prin care Spania și 
Portugalia, ca și tot continentul european, 
au trecut, de care, bineînțeles, românii nu 
au fost nici ei ocoliți. Încă din anul 2008 
Preasfi nțitul Părinte Timotei, primind ha-
rul arhieriei ca pe o cruce, a început să facă 
lucrarea sfântă primită ca din mâinile 
Arhiereului Cel Veșnic. La început cu puțină 
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timiditate, datorată bineînțeles și tinereții, 
dar călăuzit fără încetare de cuvântul 
Sfântului Apostol Pavel către fi ul său du-
hov nicesc Timotei :  „nimeni să nu 
disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă 
credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu 
dragostea, cu duhul, cu credința, cu curăția.” 
(I Timotei 4, 12). De la început, conștient 
de lucrarea Domnului Hristos prin episcop 
în Biserica Sa, că vremea este întotdeauna 
și în orice clipa ca „Domnul să lucreze” prin 
el, Părintele Episcop Timotei a parcurs mii 
de km în Peninsula Iberica pentru a deschi-
de peste o sută de parohii și misiuni, a re-
prezenta Biserica în toate situațiile în care 
aceasta se impunea. Pe lângă cele peste 150 
de parohii și fi lii astăzi, și mai apoi două-trei 
mănăstiri care își încep viața de rugăciune, 
Preasfi nțitul Timotei a avut în grijă constru-
irea catedralei episcopale de la Madrid, care 

iată, în acești ultimi 4-5 ani s-a ridicat din 
pământ ca o mărturie a prezenței români-
lor ortodocși pe vechiul și încărcatul de is-
torie pământ iberic. Începând cu Duminica 
Sfântului Apostol Toma, Preasfințitul 
Părinte Timotei are și un episcop vicar, pe 
Preasfi nțitul Teofi l care, împreună cu preoții 
și diaconii și monahii, va aduce contribuția 
sa absolut necesară în lucrarea pastorală spe-
cifică locurilor și țărilor în care românii 
creștini ortodocși trăiesc.  

Hristos Domnul lucrează prin oameni, 
aleși de El, așa cum le spune Apostolilor 
Săi : „nu voi M-ați ales pe Mine ci Eu V-am 
ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roa-
dă să aduceți și roada voastră să rămână, ca 
Tatăl să vă dea orice-I veți cere în numele 
Meu”. (Ioan 15, 16) Roada fi ecăruia, lucra-
rea fi ecăruia dintre noi o va vedea, fără în-
doială, Domnul, în vremurile de pe urmă. 
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Dar și noi aici și acum putem vedea și 
înțelege o parte din această lucrare a sluji-
torului lui Hristos..     

Păstorul Cel Bun, care este chipul sau 
icoana fiecărui păstor de suflete din 
Biserica Lui, nu păstrează egoist nimic pen-
tru Sine, din cele pe care Părintele ceresc 
I le-a încredinț at, pentru a răscumpăra fi -
ecare sufl et care în mod liber caută și se 
adapă din dragostea Lui jertfelnică. După 
chipul Păstorului, episcopul se lasă mistu-
it de dragostea Lui, care îl transfi gurează, 
arzând în același timp încet încet în el ta-
rele egoismelor, ale grijii de sine înainte 
de toate. Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, 
devenit pentru noi Păstorul Cel Bun, face 
părtașă lucrării Sale în lume pe Preasfânta 
și Dumnezeiasca Treime, toate luându-le 
de la Tatăl pentru a ni le face cunoscute 
prin Duhul Sfânt. 

Tainei acestei lucrări a Păstorului venit 
în numele Părintelui ceresc, împărtășin-
du-ne din Sine și din Cuvântul Său prin 
Duhul Sfânt, se face părtaș și episcopul în 
Biserică și în lume. Tainei acestei lucrări i-a 
făcut Domnul părtași și pe preacinstiții 
noștri frați întru slujirea episcopală, 
Preasfințitul Părinte Episcop Siluan și 
Preasfințitul Părinte Timotei, cărora le 
mulțumim și le urăm cu toții ani mulți în 
slujirea cea grea a Celui ce nu ne cere puțin, 
ci „pre noi înșine și unii pe alții și toată viața 
noastră” Lui să I-o dăruim, iar pe Hristos 
Domnul Îl rugăm să le înmulțească puterea 
de jertfă, de dăruire și mai ales dragostea 
pentru El, pentru poporul și Biserica Sa.

Întru mulți și binecuvântați ani, 
Preasfințiți și preaiubiți Părinți Siluan și 
Timotei!  

† Mitropolitul Iosif
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CUVÂNTUL

MITROPOLITULUI

SERAFIM

Î
n luna mai 2018 se împlinesc 10 ani 
de când Preasfi nţitul Siluan al Itali-
ei și Preasfi nţitul Timotei al Spani-
ei și Portugaliei au primit crucea 

păstoririi ca episcopi eparhioţi pentru 
aceste nou înfi inţate eparhii românești. 
Din 2007, odată cu investirea ca Patriarh 
al Bisericii Ortodoxe Române a Preaferi-
citului Părinte Daniel, Biserica noastră a 
intrat într-un amplu proces de înnoire a 
structurilor ei, precum și de dinamizare a 
vieţii bisericești, susţinută și de mijloace-
le mass media, nou create în acest scop. 
Înfi inţarea de noi eparhii românești pen-

DOI IERARHI 

MISIONARI

ÎN OCCIDENT

tru Diaspora devenise o necesitate aștep-
tată de sutele de mii de români stabiliţi 
deja în aceste două ţări. Până atunci, toa-
tă Europa Occidentală și Meridională era 
păstorită de Înaltpreasfi nţitul Iosif. Deși 
avea doar 32 de ani la hirotonia și instala-
rea sa ca Arhiepiscop pentru Europa Oc-
cidentală, Înaltpreasfi nţitul Iosif s-a do-
vedit dintru început a fi  un ierarh deosebit 
de dinamic și de misionar. Smerit și sim-
plu, fără pretenţii de nici un fel, Mitropo-
litul Iosif s-a făcut imediat iubit de toţi, în 
special de tineri, pentru care are o grijă 
aparte.
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Din 2001, Înaltpreasfi nţitul Iosif și-a 
ales ca episcop vicar pe Preasfinţitul 
Siluan, apropiat ca vârstă și coleg de fa-
cultate la Sibiu, veniţi amândoi pentru 
studii doctorale la Institutul Sfântul 
Serghie din Paris. Amândoi, de asemenea 
următori ai duhovniciei propovăduite de 
Arhimandritul Sofronie, întemeietorul 
Mânăstirii Sfântul Ioan Botezătorul de la 
Essex, Anglia. Această linie duhovniceas-
că spune totul despre duhul care-i animă, 
acela al unei Ortodoxii ascetice, smerite 
și misionare, înrădăcinată în slujirea litur-
gică. Părintele Sofronie, ucenic al Sfântului 
Siluan Atonitul, a dat Occidentului ima-
ginea unei Ortodoxii autentice, care nu 
este nici folclor religios, nici tradiţie îm-
pietrită în forme vechi, neînţelese de omul 

modern, ci duh înnoitor de viaţă prin spi-
ritualitatea ei mistică, adresată minţii și 
inimii împreună. Și cum spiritualitatea or-
todoxă se concentrează în Liturghie, 
Părintele Sofronie a reușit să redea adân-
cimea mistică a Liturghiei prin felul însuși 
de a o sluji, fără grabă și cu citirea de că-
tre preot a tuturor rugăciunilor în auzul 
credincioșilor pentru ca aceștia să poată 
interioriza conţinutul lor, care hrănește 
mintea și încălzește inima. În acest sens, 
Preasfi nţul Siluan are o adevărată vocaţie 
de liturghisitor, fi ind în același timp și un 
cunoscător profund al tipicului bisericesc 
și al sensurilor adânci ale fi ecărui gest li-
turgic. 

Preasfi nţia sa și-a început misiunea ar-
hierească în aceleași condiţii simple ca și 
mitropolitul său, mulţumindu-se să aibe 
unde să-și plece capul. Și-a avut „sediul“ 
la mânăstirea Malvialle, la 40 de km. de 
Clermont Ferrand, o șură pe care a ame-
najat-o în biserică și chilii călugărești. De 
aici a cutreierat sudul Franţei și toată 
Spania și Portugalia. În 2004, a primit sar-
cina să se ocupe de Italia, unde numărul 
românilor atingea milionul. În Italia, a lo-
cuit ani de-a rândul în prezbiteriul catolic 
al unui sat de munte, până când, în 2008, 
a reușit să cumpere o clădire lângă Roma, 
unde și-a instalat Centrul eparhial. 

Ritmul misionar al Presfi nţitului Siluan 
este de-a dreptul uimitor: peste 200 de 
parohii și fi lii noi, mai multe mânăstiri și 
o activitate cu copiii și cu tinerii pe care 
și-ar dori-o orice episcop. Preasfinţitul 
Siluan este un organizator desăvârșit care 
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știe să unească iubirea cu fermitatea. Toţi 
preoţii îi simt iubirea și ocrotirea, dar și 
fermitatea pe care o arată pentru împlini-
rea deciziilor chiriarhale în folosul misiu-
nii. Tocmai de aceea Eparhia Italiei este 
cea mai bine organizată din toate eparhi-
ile românești din Diaspora.

În ceea ce-l privește pe Preasfi nţitul 
Timotei al Spaniei și Portugaliei, după ce 
a susţinut masteratul în teologie la 
Institutul Sfântul Serghie din Paris, în de-
cembrie 2000, unde s-a format în același 
duh al Ortodoxiei ca și Mitropolitul Iosif 
și Episcopul Siluan, a fost chemat, în 2004, 
să slujească la parohia din Toulouse și ca 
stareţ al Mănăstirii Adormirii Maicii 
Domnului din Vilar (sud-vestul Franţei). 
Exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopie 
și membru în Consiliul Mitropolitan, timp 
de 4 ani, Părintele Timotei a reușit să câș-
tige o foarte bună experienţă duhovnices-
că și misionară specifi că Diasporei, pen-
tru a fi  ales episcop pentru nou înfi inţata 
Eparhie a Spaniei și Portugaliei.

Preasfi nţia sa și-a început lucrarea pas-
torală și misionară în aceleași condiţii ca 
și Mitropolitul Iosif și Episcopul Siluan, 
cu sediu itinerant, prin localităţi din zona 
metropolitană a Madridului, până când a 
reușit să achiziţioneze o proprietate la 
Cenicientos, la 80 de km. de capitală, unde 
a înfi inţat și o mânăstire de maici. La 10 
ani de la hirotonia și instalarea sa, se pot 
constata roadele unei păstoriri deosebit 
de rodnică: peste 130 de parohii și fi lii noi, 
trei mânăstiri și mai multe biserici în con-
strucţie, între care Catedrala Episcopală 

din Madrid, cu sediu episcopal aferent, 
încă în lucru. În locașul emblematic pen-
tru Ortodoxia românească de pe pământ 
iberic se slujește din toamna anului tre-
cut.

Pe lângă spiritul misionar și de jertfă, 
ceea ce-l caracterizează în mod deosebit 
pe Preasfi nţitul Timotei este blândeţea și 
modestia. Nimeni nu l-a văzut vreo dată 
nervos sau ieșit din fi re, deși lucrul cu oa-
menii, mai ales în Diaspora, este deosebit 
de greu. Preasfi nţia sa a ajuns, ca puţini 
alţii, să înţeleagă neputinţa omenească și 
să se poarte cu răbdare și cu blândeţe în 
orice împrejurare. De aceea mulţi preoţi 
și credincioși se spovedesc la Preasfi nţitul 
Timotei, care-și face timp să asculte ne-
putinţele și durerile credincioșilor pentru 
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a-i ierta și încuraja în numele lui Hristos. Presfi nţia sa știe că numai prin dăruirea de 
sine îi câștigăm pe oameni pentru Hristos ! 

Forţa misiunii și a oricărui lucru de realizat în viaţă vine din rugăciune și asceză, 
cu deosebire din slujirea Sfi ntei Liturghii și împărtășirea cu Sfi ntele Taine. De aceea 
ierarhii din Sinodul mitropolitan de la Paris insisistă atât de mult pe slujirea Sfi ntei 
Liturghii, după rânduiala îndătinată în Occident de Părintele Sofronie, și pe împărtă-
șirea credincioșilor cu Sfi ntele Taine. O parohie crește duhovnicește și devine tot mai 
vie și unită în măsura în care  credincioșii se împărtășesc la fi ecare Sfântă Liturghie. 
Ierarhii noștri încearcă să-i convingă pe preoţi și pe credincioși să ţină seama de rân-
duiala din Biserica primară, conformă cu sensul însuși al Liturghiei, după care numai 
credincioșii cu păcate grave (lepădarea de Hristos, crima, desfrâul, exploatarea seme-
nilor și ura) trebuie opriţi de la împărtășire și supuși unui canon de pocăinţă.      

Sunt foarte bucuros că în Sinodul Mitropolitan de la Paris domnește o desăvârși-
tă armonie, că ierarhii sufragani se consultă în toate cu mitropolitul lor și că acesta, la 
rândul său, cere sfatul celorlalţi. Principiul sinodalităţii este vital pentru Biserica lui 
Hristos.

† Mitropolitul Serafi m
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Episcopia Italiei  
la

10 ANI

de la întemeiere
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A
nul acesta, în ziua de 8 mai, se îm-
plinesc 10 ani de la întronizarea 
Preasfi nțitului Părinte Episcop Si-

luan, ca Întâistătător al Episcopiei Ortodo-
xe Române a Italiei. 

Dacă în planul veșniciei, a miilor de ani 
pe care Domnul îi vede ca ziua de ieri, cei 
zece ani care au trecut de când Episcopia 
noastră a fost binecuvântată cu un Întâistă-
tător reprezintă foarte puțin, în planul sluji-
rii și al vieții în Hristos a clerului și 
credincioșilor eparhiei noastre, cei zece ani 
înseamnă o mulțime de evenimente, de jert-
fe, de încercări, dar și de împliniri, de bucu-

10 ANI DE LA ÎNTRONIZAREA 

PRIMULUI EPISCOP ORTODOX 

ROMÂN ÎN ITALIA

Câteva gânduri spre Slava lui Dumnezeu 
și smerită plecăciune în fața inimii care ne-a învățat 

să privim mereu către cele înalte

Și aceasta este încrederea pe care o 
avem către El, că, dacă cerem ceva 
după voința Lui,  El ne ascultă. Și 

dacă știm că El ne ascultă ceea ce Îi 
cerem, știm că dobândim cererile 

pe care I le-am cerut.
I Ioan 5, 14-15

rii, de binecuvântări, care fac ca această pe-
rioadă să se resimtă, pentru cei care au fost 
implicați direct, ca fi ind mult mai lungă.  

În lumina Slăvitei Sărbători a Învierii 
Domnului nostru Iisus Hristos, care lumi-
nează această zi binecuvântată a prăznuirii 
Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan 
de-Dumnezeu-Cuvântătorul, gândul ni se 
îndreaptă către Preafericitul Părinte Patriarh 
Justinian, care, în vremuri grele de prigoană 
comunistă, a reușit să trimită mulți preoți la 
studii în marile orașe universitare ale Euro-
pei, pentru ca ulterior să fi e deschise prime-
le parohii ale diasporei românești pe vechiul 
continent; către Preafericitul Părinte Patri-
arh Teoctist, sub președinția căruia Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în data 
de 21 iunie 2007, a luat decizia de înfi ințare 
a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și, 
nu în ultimul rând, către Preafericitul Părin-
te Patriarh Daniel, care a avut și are o grijă 
continuă pentru pastorația din diaspora, fi -
ind cel care a binecuvântat și a mediat 

„

“
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obținerea fondurilor necesare achiziției se-
diului Episcopiei noastre de la Roma.

Privind în trecut, în aceste momente de 
bucurie, ne gândim cu recunoștință la 
Înaltpreasfi nțitul Părinte Mitropolit Sera-
fi m al Germaniei, care, ca locțiitor al Scau-
nului Arhiepiscopal de la Paris din anul 1994 
și până în anul 1998, a constituit Vicariatul 
Italiei și a prezidat Adunarea Eparhială care 
l-a ales ca Arhiepiscop Ortodox Român al 
Europei Occidentale și Meridionale pe 
Înaltpreasfi nțitul Părinte Mitropolit Iosif.

Odată cu înscăunarea Înaltpreasfin-
țitului Părinte Mitropolit Iosif ca și Arhie-
piscop la Paris, în 15 martie 1998, și ulteri-
or Mitropolit, în 21 octombrie 2001, 
începe o nouă etapă atât pentru Eparhia ro-
mânilor de la Paris, cât și pentru cei din Ita-
lia. În 1998, în întreaga Arhiepiscopie, erau 
31 de parohii, dintre care 8 în Italia.

La scurt timp după hirotonia și înscău-
narea Înaltpreasfi nțitului Iosif, numărul pa-
rohiilor a început să crească în așa fel încât, 
în anul 2004, Preasfi nțitului Siluan i-a fost 
încredințată, în calitate de Episcop Vicar al 
Mitropoliei noastre, păstorirea creștinilor 
din Italia, unde pe atunci existau 34 de pa-
rohii, iar până în anul 2008, numărul aces-
tora ajungând până la 80 de parohii. 

În Italia, de la 8 parohii în 1998, numă-
rul lor a crescut la 80 în 2008. Este destul 
de greu să fi e găsit un răspuns la întrebarea 
cum s-a putut oare, în mai puțin de 10 ani, 
să fi e multiplicat cu 10 numărul parohiilor. 
Probabil secretul Înaltpreasfi nțitului a fost 
tocmai faptul că nu avea nimic din ale Mar-
tei la dispoziție, ci dispunea doar de ale Ma-

riei. Încrederea în harul primit în acea zi bi-
necuvântată de 15 martie 1998, când 
Biserica prăznuia a doua duminică din Ma-
rele Post, a Sfântului Grigorie Palama, a fost 
totul pentru Mitropolitul nostru iubit. Îmi 
amintesc cu drag de acea perioadă în care 
Înaltpreasfi nțitul pleca cu mașina de la Pa-
ris, însă motorina îi ajungea doar ca să in-
tre în Italia, apoi mila Domnului le rându-
ia pe toate. Înaltpreasfi nţitul vizita cu timp 
și fără timp parohiile și comunitățile de la 
Torino, Milano, Bologna, Firenze și pe cele 
în formare, coborând până la Roma și chiar 
până în Sicilia. De fi ecare dată acorda timp 
tuturor celor care îl solicitau, chiar dacă, de 
multe ori, discuțiile depășeau cu mult mie-
zul nopții, ajungând până în zori de zi.

Ceea ce îi datorăm Înaltpreasfi nțitului 
Iosif este în primul și în primul rând grija 
pentru catehizarea creștinilor cu toate oca-
ziile posibile: la Sfânta Liturghie, la Botez, 
la Cununie, la Vecernie, cu ocazie Serilor 
duhovnicești sau a pelerinajelor etc. În 
același timp, îi datorăm grija pastorală pen-
tru preoți și pentru familiile acestora.

Mitropolitul  Iosif a fost cel care a „in-
vestit” foarte mult în tineri, fi ind inițiatorul 
Frăției Nepsis (încă din anul 1999!), și cel 
care a crezut în potențialul tinerilor de a de-
veni generația viitoare a Bisericii. Unii din 
tinerii Nepsis care au format primul grup, 
chiar la începuturi, au ajuns să fi e consilieri 
în noile parohii, ctitori și fondatori de noi 
comunități, preoți și monahi.

Și toate acesta nu sunt spre laudă, ci spre 
slava lui Dumnezeu, Care a răspuns la truda 
necontenită cu care Înaltpreasfi nțitului Iosif 
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„a arat” și „a semănat” pământul duhovni-
cesc al sufl etelor miilor și miilor de români 
afl ați în Italia, pentru ca noi, cei care i-am 
u r mat  ș i  n e - a m  f o r mat  a l ăt u r i  d e 
Înaltpreasfi nția Sa, să putem culege astăzi 
nenumărate roade binecuvântate.

De la înfi ințarea noii episcopii pentru 
românii din Italia, în ziua de 21 iunie, anul 
2007, și până la instalarea unui episcop în 
fruntea acestei instituții, în data de 8 mai 
2008, trecuse deja aproape un an. În data 
de 19 februarie 2008 a avut loc, la Paris, 
Adunarea eparhială a nou înfi ințatei Epi-
scopii a Italiei, care l-a desemnat pe 
Preasfi nțitul Părinte Episcop Siluan ca unic 
candidat pentru scaunul vacant. Sfântul Si-
nod al Bisericii Ortodoxe Române, în 
ședința sa de lucru din 5 martie 2008, a ales 
ca prim Episcop al Episcopiei Ortodoxe 
Române a Italiei pe Preasfi nțitul Părinte Si-
luan, având jurisdicție canonică peste toți 
credincioșii ortodocși români și de limbă 
românească afl ați pe teritoriul întregii Ita-
lii, a insulei Malta și a Republicii San Mari-
no, la care se adaugă alți credincioși local-
nici, care, de-a lungul anilor, în trecut sau 
mai recent, au îmbrățișat Ortodoxia.

Preasfi nțitul Părinte Episcop Siluan a 
fost înscăunat de către Înaltpreasfi nțitul Ar-
hiepiscop și Mitropolit Iosif (Pop) al Mi-
tropoliei Ortodoxe Române a Europei Oc-
cidentale și Meridionale, înconjurat de un 
sobor de arhierei veniți din România, Ame-
rica și Franța, la Praznicul Sfântului Apos-
tol și Evanghelist Ioan de-Dumnezeu-Cu-
vântătorul și al Cuviosului Arsenie cel Mare, 
joi, 8 mai 2008, în biserica Sant Anastasio, 

a Parohiei ortodoxe române Sfântul Anto-
nie cel Mare din orașul Lucca.

Trebuie să menționăm faptul că prima 
parohie ortodoxă română în Italia a luat fi ință 
la Roma, în toamna anului 1940, cu preotul 
Gheorghe Tilea, dar din păcate a funcționat 
doar până la începutul anului 1941, când, din 
cauza războiului, situația din Italia s-a schim-
bat radical, preotul fi ind nevoit să se întoar-
că în țară. Au trecut 34 de ani până când, în 
9 februarie 1975, la Milano, s-a înfi ințat Pa-
rohia ortodoxă română Pogorârea Duhului 
Sfânt, păstorită și în prezent de PC. Pr. Pro-
toiereu onorifi c Traian Valdman.

Se cuvine să aducem un gând de apre-
ciere și smerită plecăciune și celorlalți preoți 
care, alături de părintele Traian Valdman, 
au semănat printre primii sămânța cea bună 
pe pământul binecuvântat al Italiei, urmând 
exemplul parohiei de la Milano, și anume: 
Pr. Gheorghe Vasilescu (fondator al paro-
hiei românești de la Torino, în 1979), Pr. 
Petre Coman de vrednică pomenire (fon-
dator al parohiei românești de la Firenze, în 
1979, trecut la cele veșnice în 2 ianuarie 
2011) și Pr. Mihai Drigă (fondator al paro-
hiei românești de la Bari, în 1983). De la 
fondarea parohiei de la Bari a trecut aproa-
pe un deceniu, până când gheața s-a spart 
din nou, odată cu noul val de migrație ajuns 
în Peninsulă, astfel că, în 1992, a fost des-
chisă parohia din Ancona, în 1993 cea de 
la Bologna, urmată în 1997 de cea de la Pa-
dova, după care Roma I, Roma II, Roma 
III, Ladispoli și multe altele.

Gândul ne duce și la preoții care nu mai 
sunt printre noi, dar care au adus un aport 
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deosebit la pastorația Episcopiei noastre: Pr. 
Ovidiu Sava (trecut la cele veșnice în 
01/11/2006), Pr. Petre Coman (trecut la 
cele veșnice în 02/01/2011), Pr. Nicu Voi-
nea (trecut la cele veșnice în 17/10/2013), 
Pr. Gheorghe Ciocîrlan (trecut la cele veșnice 
în 30/12/2016) și Pr. Radu Călin (trecut la 
cele veșnice în 02/02/2018). Rămâne în ru-
găciunile noastre și preoteasa Ștefania 
Mogoșescu, de la Casale Monferato (trecu-
tă la Domnul în 04/06/2015) și fi icele fami-
liilor preoților noștri: Anda Livia Tomuța 
(Fam. Pr. Octavian Tomuța, trecută la cele 
veșnice în 23/10/2009) și Marta Andronic 
de la Savona (Fam. Pr. Gheorghe Andronic, 
trecută la cele veșnice în 29/11/2013).          

Din 2008 și până astăzi au trecut zece ani. 
Primii cinci au fost cei mai grei, au fost ani în 
care s-a zidit structura Episcopiei, s-a pus te-
melia primelor departamente, protopopiate, 
sectoare, misiuni și diaconii care activează și 
astăzi. O realizare deosebită care trebuie tre-
cută în revistă a fost recunoașterea juridică în 
anul 2011 a Episcopiei Ortodoxe Române a 
Italiei de către Președintele Italiei. În primii 
ani s-au făcut demersuri pentru obținerea unor 
terenuri, pentru achiziționarea și construcția 
de biserici, astfel încât astăzi 10 % din toate 
locașurile noastre de cult ne aparțin.

Următorii cinci ani au fost cei în care 
structura episcopiei noastre s-a consolidat, 
lucrarea pastorală a început să cunoască o 
așezare și să dea rezultate, apărând și pri-
mele roade vizibile – sfi nțiri de biserici, bi-
necuvântări de iconostase, puneri de pietre 
de temelie, noi parohii în formare, nume-
roase hirotonii și multe activități care ajung 

să crească de la o fază locală la nivel național: 
Festivalul Bucuriei, Festivalul Portului Popu-
lar Românesc, Colindul Sfânt și Bun și Con-
gresul Nepsis Italia.

La ora actuală, în Episcopie activează 
peste 262 de parohii și paraclise, 20 de 
protopopiate, 4 mănăstiri, două schituri, 
două centre pastorale și 131 de fi lii, astfel 
încât numărul total al unităților pastoral-mi-
sionare se ridică, prin mila și ajutorul lui 
Dumnezeu, la 421. În eparhie slujesc 263 
de preoți și 15 diaconi.

Nu putem să nu menționăm deosebita 
activitate socială ce se desfășoară pe întreg 
teritoriul Italiei, prin intermediul diaconii-
lor sociale înfi ințate în 2011, din inițiativa 
PS Siluan; prin intermediul Asociației San 
Lorenzo dei Romeni (cu cele 11 fi liale în te-
ritoriu), prin intermediul Centrului Social 
de la Roma, a celor 4 case sociale de la: To-
rino, Venezia, Carrara, Cuneo și alta în des-
chidere, la Roma; a centrului medical de la 
Verona; a Centrului de ajutor pentru viață 
de la Torino; a celor peste 40 de parohii care 
au o colaborare cu Banca Alimentară Itali-
ană și multe altele. 

Gândul ne duce și la ostenitorii care sunt 
implicați în activitatea cu tinerii, desfășurată 
în cadrul Frăției Nepsis, care anual organi-
zează zeci de evenimente: festivaluri, tabe-
re de vară, pelerinaje etc.; la ostenitorii 
implicați în coordonarea și buna funcționare 
a Departamentului de distribuție de mate-
riale ecleziastice, prin contribuția cărora, în 
fi ecare an, în familiile românilor din Italia 
ajung cel puțin 45.000 de volume de carte, 
spre folosul copiilor, a tinerilor, a părinților 
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și a bunicilor; la activitatea Centrului de Pe-
lerinaje Sfi nții Apostoli Petru și Pavel, care, 
în fi ecare an, aduce la peste 2.000 de pele-
rini bucuria de a vizita Locurile Sfi nte din 
Israel, Italia, Grecia și România; și nu în ul-
timul rând la cei care se ostenesc la activi-
tatea editorială a Eparhiei, susținută în mare 
parte de Mănăstirea Adormirea Maicii Dom-
nului de la Roma care, în fi ecare an, redac-
tează și tipărește Calendarul Tuturor Sfi nților 
(devenită o lucrare de referință în dome-
niu), Agenda pentru tineri, Agenda Creștinului, 
Calendarele Eparhiale, precum și alte broșuri 
și cărticele cu conținut duhovnicesc.

Nu putem ascunde sub obroc nici re-
zultatele vizibile ale activității Cancelariei 
Eparhiale și a Misiunii Sfântul Ierarh Nico-
lae, care a reușit să aducă numărul parohii-
lor implicate în pastorația basarabenilor și 
bucovinenilor din Bucovina de nord la 10% 
din totalul parohiilor eparhiei noastre.

E o bucurie să amintim de redacția Re-
vistei Apostolia, ediția de Italia, care din anul 
2014, de nouă ori pe an, aduce creștinilor 
din Episcopie o revistă de calitate, de infor-
mare și spiritualitate ortodoxă.

Este o bucurie și o binecuvântare a avea 
la Roma o extensie a Facultății de Teologie 
Ortodoxă Iustinian Patriarhul, a Universității 
din București, care, din luna septembrie a 
anului 2017, și-a început activitatea cu pri-
ma generație de 34 de studenți; la care se 
adaugă frumoasa activitate a Centrului de 
Studii Teologice Sfântul Dionisie Exiguul, care, 
pe lângă seminarele de formare continuă 
pe platforma CSDE, organizează anual Uni-
versitatea de Vară a Episcopiei.

Vrednic este să aducem un gând de 
prețuire și cinului monahal, care se ostenește, 
prin muncă și rugăciune, în cele patru mă-
năstiri și două schituri din eparhia noastră, 
care, pe lângă comoara șiragului de rugă-
ciune, pe care, cu smerenie, le aduc fără în-
cetare către Domnul, pun la dispoziția 
credincioșilor icoane, tămâie, metanii și lu-
mânări din ceară curată. 

Multe persoane s-au ostenit în trecut și 
au lucrat pământul arid și nelucrat, ca noi, 
cei de astăzi, să putem culege roade din pă-
mânt bun. Alții se ostenesc și în prezent pen-
tru ca eparhia noastră să aibă o activitate ar-
monioasă și bineplăcută Domnului, pe unii 
doar Dumnezeu îi știe, pe alții nu i-am po-
menim din dorința lor de a rămâne cunoscuți 
mai degrabă în Împărăția Cerurilor, decât 
aici pe pământ, însă pe toți îi purtăm în ru-
găciune ca pe unii care au fost ctitori ai Epi-
scopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Dintre toate cele amintite mai sus, cre-
dem că cele mai importante au fost și ră-
mân: organizarea vieții pastorale, misiona-
re și catehetice, cultivarea conștiinței de 
apartenență bisericească a credincioșilor, 
intensifi carea participării la sfi ntele slujbe 
și conștientizarea importanței de a fi  părtași 
la viața în Hristos prin Sfi ntele Taine.

Numărul mare de botezuri și de cunu-
nii, de școli parohiale și catehetice, de tabe-
re și de școli de vară, ne dau încredere că 
Episcopia noastră are un viitor, prin 
generațiile care cresc în sânul Bisericii.

Toate acestea contribuie în mod hotărâ-
tor la păstrarea identității pe care am primit-o 
de la înaintașii noștri, identitate de credință 



A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 2   •   M A I   2 0 1 816

1 0  A N I  D E  L A  Î N T R O N I Z A R E A  P R E A S F I N # I T U L U I  E P I S C O P  S I L U A N

și de neam, cultivată și transmisă prin toate 
activitățile pastorale, culturale și educative, 
pe care le desfășoară parohiile noastre.

E de remarcat faptul că toate cele împli-
nite î n cadrul Episcopiei noastre, pe care 
le-am amintit aici doar generic, au avut, cu 
câteva excepții,  sprijinul exclusiv al 
credincioșilor ei râvnitori și jertfelnici. 
Aceasta arată, încă o dată, în contextul î n 
care condiționarea materială pentru orice 
înfăptuire e la ordinea zilei, că Dumnezeu 
unde voiește, se biruiește rânduiala fi rii.

Desigur, multe sunt încă de făcut, deoa-
rece, cu fi ecare generație ce se naște, pare 
că totul începe de la zero. Însă nădejdea în 
Mântuitorul Hristos cel Răstignit și Înviat, 
Care și până acum a lucrat în chip minunat 
în tot ce s-a realizat în acești zece ani, ne dă 
curajul să credem mai mult în cele pe care 
le avem de împlinit.

Vrednic este să aducem gând de 
mulțumire Domnului pentru toate realiză-
rile văzute și nevăzute, știute și neștiute, și 
pentru toate binecuvântările primite în 
acești 10 ani care s-au scurs atât de repede.

Vrednic este să mulțumim Preasfi nțitului 
Siluan, Episcopul care ne-a învățat să privim 
mereu către cele înalte, pentru faptul că a 
știut să privească mereu înainte și, astfel, 
multe vise ce păreau de nerealizat acum un 
deceniu au devenit o realitate vie și concretă.

Vă mulțumim, Preasfi nția Voastră, pen-
tru tot ce ați făcut, dar și pentru tot ceea ce 
faceți în continuare – întâlniri cu familiile 
preoți lor,  v izite pastorale,  întâlnir i 
duhovnicești, sfaturi, conferințe, întâlniri 
cu tinerii – pentru tot ceea ce scrieți și ne 

transmiteți ca moștenire duhovnicească, 
pentru edificarea cât mai responsabilă a 
vieții spirituale a clericilor, a credincioșilor 
și a familiilor acestora.

Întemeierea de mănăstiri și parohii, hiro-
tonia atâtor preoți și diaconi, hirotesia multor 
slujitori, citeți și ipodiaconi, închegarea și 
susținerea celor peste 262 de parohii și para-
clise, unde se slujește continuu, purtarea de 
grijă necontenită față de cele Dumnezeiești, 
dar și grija față de cei afl ați în nevoi, cu timp 
și fără timp – aceasta este v iziunea 
Preasfi nțitului nostru: a privi cât mai sus, spre 
cele duhovnic ești și mereu cu un singur gând: 
toate să le facem ca pentru Dumnezeu și doar 
cu ajutorul lui Dumnezeu.

Pentru toate aceste binecuvântări, pen-
tru toată lumina care vine din sufl et, pen-
tru prisosința de har pe care a știut să o îm-
partă celor din jur, îi mulțumim din sufl et 
Preasfi nțitului Părintelui nostru Episcop Si-
luan, și-l rugăm să primească dragostea și 
recunoștința noastră sinceră. 

Lumina Învierii, cu rugăciunile Sfântului 
Apostol și Evanghelist Ioan de Dumnezeu 
cuvântătorul și ale Sfântului Arsenie cel Mare, 
să lumineze calea Preasfi nțitului nostru Pă-
rinte Siluan, și Harul Domnului Hristos Cel 
înviat din morți să-l călăuzească pe calea cea 
mântuitoare și să-l însufl e în toate inițiativele 
viitoare, întru mulți și binecuvântați ani!

Arhimandritul Atanasie
Arhiereu-Vicar ales al Episcopiei 

Ortodoxe Române a Italiei, 
Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, 

Roma
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sărbătorește a zecea aniversare 
a înscăunării Preasfi nțitului Pă-
rinte Siluan Șpan ca prim epi-
scop al Episcopiei Ortodoxe Ro-
mâne a Italiei, cu jurisdicție 

canonică peste toți credincioșii ortodocși 
români, moldoveni și bucovineni de lim-
bă română afl ați în această țară.

Pregătirea acestui moment istoric a în-
ceput în anul 1975, când, la Milano, cu bi-
necuvântarea Preafericitului Patriarh Jus-
tinian, s-a înființat prima parohie a 
Patriarhiei Ortodoxe Române în Italia, 
urmată de înfi ințarea Protopopiatului și 
apoi a Vicariatului Italiei. Cu ocazia vizi-
tei făcute la Vatican și în Italia, în anul 
2002, delegația Bisericii Ortodoxe Româ-
ne condusă de Preafericitul Patriarh Te-
octist a vizitat și comunitățile românești 
din Roma și Milano. După încheierea aces-
tei vizite scriam Întâistătătorului Bisericii 
noastre: „Vizita Preafericirii Voastre con-
stituie în ea însăși o consacrare a Bisericii 
Ortodoxe Române din Italia cu circa 

PREASFINȚITUL

SILUAN
LA ZECE ANI DE EPISCOPAT

250.000 de credincioși, vie și activă, căre-
ia i s-ar putea recunoaște capacitatea de a 
avea un Episcop propriu sau cel puțin un 
episcop-vicar” (Din Grădina Maicii Dom-
nului în Cetatea Eternă. Cele șapte zile la 
Roma (7-14 octombrie 2002), Ed. Institu-
tului Biblic, București, 2003, p. 161). În-
tre timp, desfi ințarea vizei pentru români 
de a intra în Europa Occidentală precum 
și intrarea României în Comunitatea Eu-
ropeană la 1 ianuarie 2007 au determinat 
creșterea considerabilă a numărului fi ilor 
Neamului Românesc veniți în Italia.

La 21 iunie 2007, Sfântul Sinod a ho-
tărât înfi ințarea Episcopiei Italiei, iar în 
ziua de 19 februarie 2008, titular al aces-
tei eparhii a fost ales Preasfi nțitul Siluan.

Înscăunarea a avut loc în biserica orto-
doxă română „Sfântul Antonie cel Mare” 
din Lucca, în cadrul Sfi ntei Liturghii so-
lemne celebrate de Înaltpreasfi nțitul Pă-
rinte Arhiepiscop și Mitropolit Iosif Pop 
al Mitropoliei Europei Occidentale și Me-
ridionale, înconjurat de mitropoliți, arhi-
erei și episcopi veniți din România, Ger-
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mania, Franța, America, de un numeros 
sobor de preoți, în prezența reprezentanților 
autorităților României și Italiei și a unui 
foarte mare număr de credincioși.

După primirea Gramatei Mitropolita-
ne  de numire ca Episcop chir iarh, 
Preasfi nția Sa s-a adăugat la salba de arhi-
erei care au păstorit până atunci credincioșii 
ortodocși români de pe meleagurile Itali-
ei: Preafericitul Patriarh Justinian Marina, 
care a aprobat înfi ințarea primelor paro-
hii organizate de preotul Traian Valdman 
la Milano, Torino și Florența (citate de M. 
Păcurariu în Istoria Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, București, 2000, p. 452), Preasfi nțitul 
Episcop Lucian Florea, Înaltpreasfi nțitul 
Adrian Hrițcu, Înaltpreasfi nțitul Mitropo-
lit Serafi m Joantă, care a suplinit pentru 
scurt timp scaunul Arhiepiscopiei de la 
Paris, și Înaltpreasfi nțitul Mitropolit Iosif 
Pop, care a aprobat înfi ințarea majorității 

parohiilor dintre cele 35 existente la veni-
rea Preasfi nțitului Siluan în Italia ca Epi-
scop-Vicar.

Pe tânărul ce mai înainte era preocu-
pat de muzică și sport „Dumnezeiescul 
Har, cel ce totdeauna pe cele neputincioa-
se le v indecă și pe cele cu lipsă le 
împlinește”, l-a învrednicit a lua „jugul 
Evangheliei și vrednicia arhierească” (Ar-
hieraticon, București, 1993, p. 97), făcân-
du-l un arhiereu activ și responsabil. Ime-
diat după întronizare, Preasfi nția Sa a pus 
începutul unei intense activități pastora-
le ale cărei rezultate sunt evidente pentru 
toți, apreciate de Sfântul Sinod și de 
autoritățile italiene și române.

Amintim în primul rând organizarea 
și aprobarea înfi ințării a circa 220 de pa-
rohii, un primat în Patriarhia Română. 
Pentru acestea a obținut locașuri de cult 
de la Biserica Romano-Catolică Italiană 
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și a hirotonit și numit preoți și diaconi slu-
jitori. În prezent Episcopia pune la 
dispoziția celor aproape un milion și ju-
mătate de credincioși ortodocși vorbitori 
de limbă română 263 de parohii, deveni-
te puncte de referință pentru viața lor du-
hovnicească, culturală și socială.

Prima grijă a acordat-o asigurării 
asistenței religioase a acestor înstrăinați din 
cauza condițiilor grele din țările lor de ori-
gine. Păstorirea, catehizarea și liturghisirea 
Sfi ntelor Taine constituie activitatea per-
manentă a clerului Episcopiei noastre pusă 
în slujba credincioșilor însetați de Dumne-
zeu. Profund înrădăcinați în tradiția orto-
doxă, aceștia sunt conștientizați de 
importanța faptului că „Locuiesc în patrii 
proprii, dar ca niște emigranți; iau parte la 
toate (treburile publice) ca cetățeni și de 
toate sunt detașați ca străini. Orice pământ 
străin este patria lor și orice patrie le este 

străină. Trăiesc pe pământ, dar au cetățenia 
în cer” (Lett era a Diogneto, V, 5-9; Ioan I. 
Ică, jr., Epistola către Diognet, în Canonul 
Ortodoxiei, I, Ed. Deisis, Sibiu, 2008, p. 
384). Perspectiva aceasta a mântuirii și a 
împărăției cerurilor îl determină pe 
Preasfințitul nostru Episcop să indice 
preoților și credincioșilor de sub omofo-
rul său să acorde permanentă grijă rugăciu-
nii, postului și faptelor de milostenie, bo-
tezului copiilor (și în Italia sunt încreștinați 
în fi ecare an aproximativ 10.000 de copii), 
cununării tinerilor, înmormântării celor 
adormiți și pomenirii lor permanente, par-
ticipării active la sfi ntele slujbe, mai ales la 
Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, dar și la 
activitatea misonară și de ajutorare a celor 
ce au nevoie. Numeroasele vizite pastora-
le pe care Ierarhul nostru le face, cu timp 
și fără timp, în spațiul ce se extinde de la 
Bolzano până la Palermo, de la Torino până 
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la Trieste și de la Bari până la Cagliari, sunt 
ocazii fericite de manifestare a unității 
credincioșilor în jurul Sfi ntei Biserici, al 
Sfântului Altar și, prin urmare, al Domnu-
lui Iisus Hristos, de îndemn spre păstrarea, 
adâncirea, trăirea și mărturisirea credinței 
creștine-ortodoxe, de afi rmare a identității 
lor în contextul european.

Prin Preasfi nțitul Episcop Siluan noi 
toți, clerici și credincioși, suntem puși în 
comuniune cu toți fi ii Bisericii Ortodoxe 
Române, pe al cărei Întâistătător î l 
pomenește la sfi ntele slujbe, iar prin Prea-
fericitul Părinte Patriarh, care la slujbe îi 
pomenește pe toți Întâistătătorii Biserici-
lor Ortodoxe surori, suntem menținuți în 
Biserica Ortodoxă Universală, al cărei cap 
este Hristos Însuși.

Episcopia noastră ajută deci la 
menținerea legăturii cu Dumnezeu, cu 
Ortodoxia universală, cu țara de origine 
și cu țara în care trăim.

Iconostasele specifi c românești, sfi n-
tele veșminte, dar mai ales limba română, 
cântarea bisericească, chiar și ofrandele 
aduse la parastase creează o atmosferă care 
ne face să nu ne simțim străini, ci „acasă”. 
Iar manifestările culturale și artistice, Fes-
tivalul bucuriei, Sărbătoarea iei, Zilele lim-
bii române, prezentările de carte româ-
nească în limbile română sau italiană, 
concertele de colinde, taberele estivale 
pentru copii și tineri pun în evidență va-
lorile nepieritoare ale Neamului Româ-
nesc pe care diaspora le păstrează și le face 
cunoscute în țările care îi adoptă.

Biserica facilitează în mod fi resc și pro-
cesul integrării în noua societate în care tră-
im. Copiii noștri se nasc în maternitățile ita-
liene, studiază în școlile italiene, bolnavii 
sunt îngrijiți în spitalele italiene, bărbații și 
femeile noastre lucrează în societăți, instituții 
și familii italiene și aduc o contribuție în-
semnată la economia țării, la așa numitul 
PIL. Fiind una din comunitățile străine cele 
mai numeroase, românii aduc o prețioasă 
contribuție și la ceea ce eu numesc PIS, adi-
că produsul intern spiritual: doamnele noas-
tre îngrijesc copiii, bolnavii și bătrânii și în 
relațiile familiare cu aceștia dau apreciate 
mărturii despre post, rugăciune, închinarea 
la icoane, importanța participării la slujba 
duminicală, pregătirea pentru primirea Tru-
pului și Sângelui Domnului și împărtășania 
însăși. În multe cazuri citesc rugăciunile în 
italiană pentru cei neputincioși, cheamă pre-
otul catolic pentru binecuvântarea caselor 
și a bolnavilor, însoțesc pe cei pe care îi în-
grijesc la slujbe în biserica dânșilor sau, une-
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ori, îi aduc la slujba Sfântului Maslu, din bi-
sericile ortodoxe.

Cu binecuvântarea Preasfi nțitului Epi-
scop Ortodox Român al Italiei, noi ne ru-
găm pentru ctitorii sfi ntelor locașuri în care 
slujim, care au fost catolici, pentru autoritățile 
țării de obârșie, dar și pentru ai țării în care 
trăim. În felul acesta se creează o comuniu-
ne cu societatea italiană, care devine româ-
nilor din ce în ce mai puțin străină.

Și Italia nu ne este străină, pentru că, 
pe lângă originea noastră latină atestată 
de Columna lui Traian de la Roma, de ea 
ne leagă și sfi nții Bisericii cea Una din pri-
mul mileniu, care sunt comuni și ale că-
ror moaște se află pe pământul italian. 
Preasfi nțitul Episcop Siluan încurajează 
pelerinajele credincioșilor noștri la bise-
ricile unde se afl ă sfi ntele moaște ale aces-
tora. Mai mult, pentru a face mai bine cu-
noscută viața acestor sfi nți și locurile unde 
se afl ă moaștele lor în Italia, publică volu-
mul anual Calendar catehetic lărgit, care se 
adresează în primul rând confraților noștri 
care sunt pribegi prin străinătăți, care su-
feră fi ind departe de țară, fără repere și ră-
dăcini. După sfi nții obișnuiți cu slujbă în 
fi ecare zi, calendarul acesta se “lărgește” 
cu nume ale noilor sfi nți canonizați de Bi-
serica Ortodoxă Română, ale celor 
canonizați și cinstiți de alte Biserici Or-
todoxe, dar și cu nume de sfi nți care au 
trăit în Apus, cu predilecție cei din orașele 
sau zonele unde se afl ă parohii și o prezență 
românească mai însemnată (Vol. citat, 
2009, p. 3). Se aduce astfel o contribuție 
semnifi cativă la ecumenismul spiritual, 

întrucât unește credincioșii Bisericilor 
noastre în venerarea adusă acelorași sfi nți.

Desigur, pentru susținerea unei 
activități pastorale atât de complexe, 
Preasfințitul Părinte Episcop Siluan se 
îngrijește de formarea permanentă a cle-
rului prin conferințe pe protopopiate, pe 
zone sau la nivel național italian, cu teme 
pastorale, catehetice, liturgice, dogmati-
ce și culturale. La acestea, pe lângă vorbi-
torii  din cadrul Episcopiei,  inv ită 
personalități din cadrul Bisericii Ortodo-
xe Române din țară sau al altor Biserici 
surori. Nu mai puțin  importantă este gri-
ja pe care o are față de familiile cu proble-
me, cărora le acordă lungi întrevederi, ară-
tând o deosebită atenție familiei preotului.

Multe se pot spune despre bogata ac-
tivitate a Episcopiei Ortodoxe Române a 
Italiei în acești zece ani, sub arhiereasca 
păstorire a Preasfi nțitului Părinte Siluan, 
dar spațiul nu permite o prezentare mai 
amplă. Ajunge să mulțumim lui Dumne-
zeu cu recunoștință responsabilizantă pen-
tru darurile revărsate cu îndestulare asu-
pra noastră în această perioadă.

În încheiere, împreună cu toți slujito-
rii Episcopiei Ortodoxe Române a Itali-
ei, mă rog pentru binecuvântătorul nos-
tru Episcop: „Întâi pomenește, Doamne, 
pe Preasfi nțitul Părintele nostru Siluan, 
pe care îl dăruiește sfi ntelor Tale biserici 
în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelun-
gat în zile, drept învățând cuvântul Ade-
vărului Tău”. Amin!

Pr. Ic. St. Traian Valdman
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P
reasfi nțitul Părinte Episcop Si-
luan, al Episcopiei Ortodoxe Ro-
mâne a Italiei, își desfășoară ac-
tivitatea ca ierarh în cadrul 

Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei 
Occidentale și Meridionale, condusă și 
păstorită de Înaltpreasfi nțitul Arhiepiscop 
și Mitropolit Iosif. După absolvirea 
Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” 
din Sibiu, urmează un program de docto-
rat la Institutul de Teologie Ortodoxă 
„Saint-Serge” din Paris. Din 2001 este ales 
de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodo-
xe Române Episcop-vicar al Mitropoliei. 
La începutul păstoririi sale și-a desfășurat 
activitatea episcopală, misionară și duhov-
nicească timp de trei ani în Spania, Portu-
galia  ș i  în sudul  Franței .  A ajutat 
comunitățile de români să se poată orga-
niza în jurul Bisericii, prin înfi ințarea de 
parohii, iar din anul 2004, Înaltpreasfi nțitul 
Mitropolit Iosif îl solicită să se ocupe de 
activitatea pastorală din Italia în cadrul Vi-
cariatului Italiei, în contextul în care în 
această țară nu era nici o structură episco-

 ÎMPLINIRI

ALE EPISCOPIEI ITALIEI

LA 10 ANI DE EPISCOPAT

pală. Patru ani mai târziu va fi  ales ca și epi-
scop titular al Italiei.

Construirea și consolidarea acestei epi-
scopii a început de la zero, cu sacrifi cii și te-
nacitate având bucuria ca la zece ani de ac-
tivitate episcopală în Italia a Preasfi nției sale 
să vedem rezultatele: roade duhovnicești, 
pastorale, misionare și culturale care se pot 
observa aproape în fi ecare parohie. 

Pentru a vedea evoluția și dinamica Epi-
scopiei Italiei în cei zece ani de existență, tre-
buie să amintim că în 2004, când Preasfi nția 
sa își începea activitatea misionară, existau 
34 parohii, pe când astăzi sunt peste 250 de 
parohii organizate în 20 protopopiate, 4 mă-
năstiri, două schituri, 5 paraclise episcopale 
și două centre pastoral-misionare, cu un nu-
măr de 263 preoți și 15 diaconi.

Ca urmare a creșterii numărului de 
credincioși și de parohii în Peninsula Itali-
ei, la solicitarea Preasfi nțitului Siluan, anul 
acesta Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române l-a ales pe Preacuviosul Părinte Ar-
himandrit ca Arhiereu-vicar al Italiei, care 
va purta titulatura de Bogdania.
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Ținând cont de nevoile sa-
cramental-pastorale și pentru 
a intensifi ca activitatea misio-
nară, au fost create sectoare de 
referință, precum: Sectorul 
Administrativ-Bisericesc, Pas-
toral, Liturgic, Catehetic, pen-
tru Misiune, Cultural, pentru 
Tineret, Economic etc. O re-
a l i z a re  i m p o r t a n t ă  f o s t 
recunoașterea juridică a Epi-
scopiei de către Președintele 
și Parlamentul Italiei. 

Așa cum ne spune părin-
tele Dumitru Stăniloae, Orto-
doxia ne-a menţinut ca neam 
unitar, având un rol important 
între popoarele din Orient și 
Occident. Ea ne-a dat puterea 
să ne apărăm identitatea, fi ind 
poarta Occidentului în fața tu-
turor vicisitudinilor. Nu pu-
tem vorbi despre Ortodoxia 
Română în Italia fără să amin-
tim câteva elemente privind 
organizarea ei în structurile 
specifi ce. A cuprinde în câte-
va rânduri cadrul ei adminis-
trativ nu este cu putință, acest 
lucru necesitând o expunere 
mult mai amplă, însă vom 
aminti unele realizări. 

Evenimentele istorice ale 
poporului român, dezbinat 
de-a lungul existenței sale de 
evenimentele istorice în mai 
multe formaţiuni de stat, a fă-

cut ca neamul nostru să treacă prin situaţii critice, care 
l-au costat nespus de mult și l-au împiedicat timp de mai 
multe secole în dezvoltarea sa religioasă, naţională, po-
litică și economică. În contextul masivei emigrații a 
fraților români de peste Prut și din Bucovina de Nord, 
pentru basarabenii și bucovinenii din Ucraina, Preasfi nția 
Sa a înfi ințat „Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae”, care 
are ca scop pastorația creștinilor ortodocși vorbitori de 
limbă română. Au fost și sunt organizate câteva zeci de 
parohii sub jurisdicția canonică a Episcopiei Ortodoxe 
Române a Italiei. Existența parohiilor pentru românii 
de dincolo de Prut arată că nu există două istorii și două 
limbi diferite, ci una singură. 

În contextul existenței a peste un milion de români 
pe teritoriul Italiei, s-a simţit nevoia întemeierii de mă-
năstiri ortodoxe românești, având în vedere dragostea 
creștinilor ortodocși români pentru aceste sfinte 
lăcașuri. În Biserica Ortodoxă Română există această 
dragoste a credincioșilor noștri de a vizita locurile sfi n-
te și a se închina sfi ntelor moaște, fi indcă așa cum po-
mii roditori dau roade potrivite locului în care au fost 
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sădiți, tot așa există și sfi nţi care născân-
du-se pe meleagurile lor au dăruit neamu-
lui întru care și-au avut obârșia desfătarea 
roadelor credinţei și a nevoințelor lor. Ast-
fel, au fost înființate, la inițiativa și prin 
efortul Preasfi nției Sale, patru mănăstiri și 
două schituri monahale. 

Una din înfăptuirile importante este și 
Centrul de Pelerinaje „Sfi nții Apostoli Pe-
tru și Pavel”, un sector care organizează pe-
lerinaje interne și externe, la care participă 
anual în jur de 2.000 de pelerini. Este un 
sector dinamic, care îndeamnă la o detașare 
de cele ale vieții de zi cu zi, de aspectele pro-
fane ale acesteia, înlesnind totodată ieșirea 
din sine, ajutându-te să privești cu alți ochi 
oamenii cu care intri în contact și însufl ân-
du-te să conferi o altă valoare locurilor pe 
care le vizitezi. 

În privința activității pastoral-misio-
nare și catehetice este important de sem-

nalat că neamul nostru, fi ind legat de po-
poarele din Răsărit, a păstrat credinţa 
creștină așa cum a primit-o la început, deci 
în forma ei precizată în scrierile Părinţilor 
din Răsărit. Mediul în care se afl ă actualii 
creștini din Italia este total diferit de cel în 
care s-a fomat neamul nostru românesc, 
de aceea este nevoie de o adaptare și o re-
dimensionare în noul context social în care 
trăiesc copiii și tinerii noștri, precum și o 
dinamizare a misiunii catehetice și misio-
nare. Pentru educarea copiilor și tinerilor 
au fost organizate școli duminicale, unde 
li se predau cunoștințe de credință orto-
doxă, se fac cursuri de limbă română, de 
istorie, cultură sau de geografi e. Există un 
număr de aproximativ 226 școli dumini-
cale, la care sunt înscriși un număr de apro-
ximativ 1.500 de preșcolari, 2.700 de 
școlari și 1.300 de adolescenți. Nu au fost 
uitați nici adulții, pentru care se organi-
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zează, la nivel de parohie, ore de Studiu 
Biblic și Cateheză.

Ceea ce transpare în persoana Preasfi nției 
Sale este chipul omului vizionar, destins, de 
cele mai multe ori zâmbind, încântat de co-
pii și implicat și preocupat de viața duhov-
nicească a tinerilor, aflându-se deseori în 
mijlocul lor. Fie că vorbim de congresele mi-
tropoliei, ale episcopiei, de întâlnirile pro-
topopiatelor sau ale parohiilor, ierarhul nos-
tru este cu fi ecare prilej alături de cei tineri. 
A intuit în mod admirabil că viitorul unei 
națiuni și implicit al unei Biserici sunt copi-
ii și tinerii în care trebuie să investim, timp, 
efort, dar și să le creăm spații adecvate pen-
tru a se manifesta. De aceea, din grija față de 
tinerii Episcopiei noastre, în 6 decembrie 
2008, a înfi ințat Departamentul pentru Ti-
neret și „Frăția Tinerilor Nepsis”- fi liala 
Italia, care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Vo-
ievod Neagoe Basarab. Frăția Nepsis le ofe-
ră tinerilor posibilitatea de a se întâlni mă-
car o dată pe an în cadrul unui congres la 
nivelul mitropoliei și episcopiei, iar la nive-
lul fi ecărui protopopiat, la „Festivalul Bucu-
riei”. De asemenea, au fost organizate nume-
roase pelerinaje cu tinerii, excursii, iar în 
perioada vacanţei de vară, copiii se întâlnesc 
în tabere. În ultimii ani au fost organizate în 
Italia zeci de tabere de vară și de iarnă, la care 
au participat mii de copii. 

Trebuie să amintim de asemenea ajuto-
rul acordat celor bolnavi, celor din spitale, 
săracilor, pribegilor și celor afl ați în închi-
sori. Anual se desfășoară proiectul „Brațele 
Părintești”, prin care sunt adoptați la 
distanță un număr mare de copii (585 în 

anul școlar 2016-2017) cu posibilități ma-
teriale reduse, din România și Republica 
Moldova. Parohiile din cuprinsul eparhiei 
noastre participă și la proiectul de strânge-
re de alimente neperisabile pentru a le dis-
tribui celor lipsiți și celor lipsiți de adăpost. 

În cei zece ani au fost f inalizate 
construcții pentru unele biserici parohiale, 
s-au cumpărat biserici sau au fost donate, 
târnosite altare, binecuvântate numeroase 
iconostase și renovate zeci de parohii. S-au 
tipărit cărți, Revista Apostolia, broșuri, ma-
teriale catehetice etc. 

Dacă nu vom ști sau dacă nu vom reuși 
să redescoperim valorile religioase și et-
no-culturale care ne sunt specifi ce există 
riscul să ne pierdem trecutul, nu vom 
înțelege prezentul și nu vom crede în viitor. 
Astfel, pentru păstrarea valorilor etnogra-
fi ce și culturale, din anul 2009, a fost iniţi-
at proiectul „Zilele Portului Popular Ro-
mânesc”, eveniment ce este organizat în 
fi ecare parohie din Italia, iar din anul 2013 
are loc în fi ecare protopopiat sau parohie 
„Festivalul de Colinde și Tradiții Creștine 
de iarnă”. Prin participarea la sfi ntele sluj-
be, cateheze, la școala duminicală, tabere 
pentru copii, acțiuni fi lantropice, observăm 
că putem să redescoperim și să cultivăm 
gustul pentru valorile culturale, spirituale 
și religioase care ne sunt specifi ce. Eveni-
mentele religioase, pelerinajele, școlile du-
minicale, sărbătorile populare despre care 
am amintit în rândurile anterioare sunt tot 
atâtea momente pentru a ne întâlni, a ne 
apropia, a ne cunoaște, și a afl a mai multe 
unii despre alţii, a încerca să trecem peste 
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prejudecăți și pentru a-l vedea pe aproape-
le nostru așa cum este/ pentru a-l primi în 
inima noastră pe celălalt așa cum este. 

Cu siguranță au fost și sunt și momen-
te anevoioase în viața Preasfi nției Sale, așa 
cum le avem fi ecare dintre noi, însă ceea ce 
am observat în persoana sa este tenacitatea 
de a centra viața sa și a noastră în Hristos, 
prin Sfânta Împărtășanie, pentru familia 
preotului, dar în aceeași măsură și pentru 
credincioși. Începutul misiunii sale în Ita-
lia a fost și este îndemnul permanent, aproa-
pe obsesiv pentru unii, de a-l avea pe Hris-
tos în noi, prin Sfânta Euharistie, care de 
fapt este singura soluție în fața unei lumi se-
cularizate. 

Pentru fi ecare din noi, Preasfi nția Sa a 
devenit un model de slujire, de rugăciune, 
arătându-ne că libertatea luării Crucii 
aparține fi ecăruia dintre noi, bineînțeles, 
dacă ne-o asumăm, fi indcă această porun-

că nu se impune cu forța. Cred că dinami-
ca acestei episcopii constă în apropierea 
Preasfi nției Sale față de preoți, preotese și 
familiile lor, față de copiii și tinerii din epi-
scopie, înțelegerea credincioșilor și a tutu-
ror oamenilor așa cum sunt, libertatea pe 
care a lăsat-o slujitorilor săi de a comunica, 
de a dialoga, bineînțeles, în limitele bunu-
lui simț, dar și posibilitatea ce a oferit-o fi -
ecăruia dintre noi de a veni cu idei noi și de 
a le pune în practică. 

Pentru toți cei ce au descoperit Biseri-
ca Ortodoxă Română în Italia, să-l rugăm 
pe Mântuitorul Hristos, prin sfi nţii Săi, să-i 
întărească pe calea adevărului credinței, iar 
pe cei ce sunt în afara Bisericii să le lumine-
ze căile cele întunecate ale acestei vieţi și să 
ne ajute tuturor să fi m moștenitori ai bună-
tăţilor celor veșnice. 

Pr. Pompiliu NACU
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A
nul acesta se împlinesc zece 
ani de când, în Catedrala 
„Sfi nţii Arhangheli” din Pa-

ris, Preasfi nţitul Episcop vicar Silu-
an Marsilianul a fost ales (Paris, 19 
februarie 2008) drept unic candidat 
de către Colegiul electoral al nou-în-
fi inţatei Episcopii Ortodoxe Româ-
ne a Italiei (21 iunie 2007).

La 5 martie 2008, Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române l-a ales ca 
cel dintâi Episcop al Episcopiei Orto-
doxe Române a Italiei (București), iar 
la 8 mai 2008 Preasfi nţitul Siluan a fost 
înscăunat ca primul Episcop al Episco-
piei Ortodoxe Române a Italiei de către 
un sobor de ierarhi, în frunte cu ÎPS Mi-
tropolit Iosif al Europei Occidentale și 
Meridionale, la Lucca (Italia), partici-
pând la acest eveniment întreaga sufl a-
re ortodoxă românească din Peninsulă.

Dar cine este Episcopul Siluan? 
Amintim aici câteva date biografi ce pen-
tru cei care, până acum, nu au reușit 
să-l cunoască.

2008 -2018

EPISCOPIA ORTODOXĂ 

ROMÂNĂ A ITALIEI LA CEAS 

ANIVERSAR
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S-a născut la 5 martie 1970, la Gura 
Râului, judeţul Sibiu (Transilvania, Ro-
mânia), fi ind al patrulea din cei șase copii 
ai preotului Gheorghe Șpan și ai preote-
sei Emilia Șpan. La Botez a primit nume-
le: Ciprian Nicolae.

A absolvit Liceul de Matematică-Fizi-
că „Gheorghe Lazăr” din Sibiu (promo-
ţia 1984-1988), pentru ca din anul 1989 
să-l afl ăm în rândurile studenţilor Institu-
tului Teologic de Grad Universitar (mai 
apoi, Facultatea de Teologie „Andrei Șa-
guna”) din Sibiu (1989-1993). 

Pe perioada cursurilor universitare, tâ-
nărul student Ciprian Nicolae Șpan a dat 
dovadă de spirit de echipă, dar și de bun 
organizator și leader, formând și condu-
când cu multă măiestrie Grupul coral 
„Simfonia” (studenţi ai Facultăţii de Teo-
logie din anii I și II), cor ale cărui armo-
nii, duminica și în sărbători, răsunau în di-
verse biserici atât în Sibiu, cât și în ţară, 
susţinând în același timp concerte în di-
verse localități, reprezentând nu numai 
Facultatea de Teologie din Sibiu, cât mai 
ales Biserica dreptslăvitoare a lui Hristos! 

La 21 ianuarie 1994 tânărul absolvent 
Ciprian Nicolae Șpan a fost hirotonit di-
acon și apoi preot celib (6 martie 1994), 
pe seama capelei Facultăţii de Teologie 
din Sibiu, de către Mitropolitul Serafi m 
Joantă, la vremea respectivă Episcop-vi-
car al Arhiepiscopiei Sibiului.

La îndemnul viitorului Mitropolit Se-
rafi m, tânărul preot celib Ciprian Nicolae 
va pleca în Franţa, pentru a urma un pro-
gram de doctorat la Institutul de Teologie 

Or todoxă „Saint- Serge” din Paris 
(1994-1998), în același timp (1994-2001) 
slujind ca preot și duhovnic la Mănăstirea 
de maici „Acoperământul Maicii Domnu-
lui” de la Bussy-en-Othe, Yonne, Franţa, 
afl ată sub jurisdicţia Patriarhiei Ecumeni-
ce (Arhiepiscopul Serghie Konovaloff ). 

În decembrie 1999 este numit preot 
paroh al Parohiei „Sfânta Parascheva și 
Sfânta Genoveva” din Paris, primind în 
prealabil transferul canonic din Arhiepi-
scopia Sibiului în Mitropolia Ortodoxă 
Română a Europei Occidentale și Meri-
dionale de la Paris (15 decembrie 1999), 
ca mai apoi (martie, 2001) să fi e numit 
consilier eparhial pentru problemele li-
turgice și de misiune de către Înaltprea-
sfi nţitul Arhiepiscop și Mitropolit Iosif.

În luna iulie a anului 2000, cu binecu-
vântarea Înaltpreasfi nțitului Iosif al Arhi-
episcopiei Europei Occidentale și Meri-
dionale, a intrat în obștea vieţuitorilor 
Mănăstirii Lăzești din Arhiepiscopia Al-
ba-Iuliei, fi ind tuns întru rasofor cu nu-
mele de Codrat.

La 21 iunie 2001, cu binecuvântarea 
aceluiași Arhiepiscop și Mitropolit, este 
tuns în monahism, primind numele de Si-
luan (de la Sf. Siluan Athonitul - 24 sep-
tembrie), pe seama Schitului Sfântul Si-
luan Athonitul din Lăzești, jud. Alba.

Pe durata șederii în Franţa, a desfășu-
rat o bogată activitate misionar-catehetică, 
mărturie stând numeroasele conferinţe pe 
diferite teme, ţinute în orașe ca: Paris, Po-
itiers, Bordeaux, Aix-en-Provence, Asten, 
Dublin etc., care au subliniat latura misio-
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nară a preoţiei, cu deosebire în Occidentul secularizat. Toată această perioadă nu a în-
semnat nimic altceva decât o intensă pregătire pentru misiunea pe care avea să i-o încre-
dinţeze Dumnezeu și Biserica: ASCULTAREA DE EPISCOP!

În ședinţa din 4-5 iulie 2001, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a acor-
dat rangul de Arhimandrit și l-a ales în funcţia de Episcop Vicar al Mitropoliei Orto-
doxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, cu titulatura de „Marsilianul”. Hi-
rotonia întru episcop a avut loc duminică, 21 octombrie 2001, în biserica Sfântul Iosif 
a parohiei omonime de la Bordeaux, fi ind săvârșită de către Înaltpreasfi nțitul Părinte 
Mitropolit Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu Înaltpreasfi nțitul 
Mitropolit Teofan al Olteniei (la acea vreme), reprezentantul Preafericitului Patriarh 
Teoctist, Înaltpreasfi nțitul Mitropolit Serafi m al Germaniei, Europei Centrale și de 
Nord, Preasfi nțitul Ambrozie, Episcop Vicar Patriarhal, Preasfi nțitul Ioachim Băcăua-
nul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului, și Preasfi nțitul Petroniu Sălăjeanul, Ar-
hiereu Vicar al Episcopiei Oradiei.

Prima reședinţă a noului episcop vicar va fi  la Mănăstirea „Înălţarea Sfi ntei Cruci” de 
la Malvialle (Puy de Dôme - Franţa), Preasfi nțitul Siluan Marsilianul fi ind și primul sta-
reţ al mănăstirii în perioada 1 septembrie 2001-1 iulie 2004. Nu aș dori (și nici nu este 
de dorit!) să vorbim despre „condiţiile” primei reședinţe episcopale! Și, bănuiesc, nici 
ierarhul nostru nu ar dori lucrul acesta! Bunul Dumnezeu l-a chemat la această lucrare, 
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iar episcopul a răspuns, ca întotdeauna, 
PREZENT! 

În sarcina pastorală a noului episcop 
vicar s-au afl at parohiile și comunităţile 
Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei 
Occidentale și Meridionale din Spania, 
Portugalia și din sudul Franţei, precum și 
buna desfășurare a vieţii monahale în Mi-
tropolie, principalele obiective fi ind: di-
alogul cu autorităţile religioase și civile în 
vederea organizării și bunei desfășurări a 
vieţii religioase în zonă, prin întărirea pa-
rohiilor existente, deschiderea de noi pa-
rohii (a contribuit la înfi inţarea a peste 20 
de parohii și fi lii), hirotonirea candidaţi-
lor la preoţie etc. A fost o muncă extenu-
antă, date fi ind, în primul rând, distanţe-
le, mulțimea problemelor ce trebuiau 
rezolvate, dorinţa Vlădicăi de a nu negli-
ja pe nici unul „dintre cei prea mici” etc., 
dar, cu toate acestea, Preasfi nțitul Episcop 
vicar Siluan a împlinit cu toată seriozita-
tea lucrarea la care a fost chemat! Astfel, 
în urma demersurilor Preasfi nției Sale, s-a 
obţinut din partea autorităţilor spaniole, 
în anul 2004, recunoașterea ofi cială a Vi-
cariatului Ortodox Român al Spaniei. 

La propunerea Mitropolitului Iosif, 
Preasfi nțitul Siluan a fost transferat, prin 
gramata mitropolitană nr. 264/16 august 
2004, pe seama Vicariatului Ortodox Ro-
mân al Italiei (datorită creșterii număru-
lui parohiilor în Italia și a necesităţii unui 
interlocutor în această ţară). Începând cu 
data de 1 iulie 2004, Preasfi nțitul Siluan 
a primit sarcina pastorală, misionară, ad-
ministrativă și de reprezentare a Bisericii 

noastre în Italia (Vicariatul Italiei), în atri-
buţiile Preasfi nției Sale intrând, în primul 
rând, dialogul cu Biserica Romano-Cato-
lică, dar și cu autorităţile de stat din Pe-
ninsulă, precum și organizarea și buna des-
fășurare a vieţii religioase. 

Noua reședinţă a Episcopului vicar 
pentru Italia a fost stabilită la Casa Cano-
nica, Via Gavedo nr. 6, 54020, din locali-
tatea Groppoli/Mulazzo (MS), Italia (de-
cembrie 2004), unde „condiţiile” au fost 
„superioare” celor din Franţa!

De acum evenimentele se succed cu 
rapiditate, date fi ind necesităţile Vicaria-
tului, mereu în creștere:
• 8 mai 2007 – Preasfi nțitul Episcop Vi-

car Si luan par ticipă,  alături  de 
Înaltpreasfi nțitul Mitropolit Iosif la Adu-
narea extraordinară a clerului din Vica-
riatul Italiei, care aprobă înfi inţarea Epi-
scopiei Ortodoxe Române a Italiei;

• 1 iunie 2007 – participă la Adunarea 
Mitropolitană (Limours, Franta) care 
aprobă propunerea înfi inţării Episco-
piei Ortodoxe Române a Italiei;

• 21 iunie 2007 – participă la sesiunea 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române (București, România) care a 
aprobat înfi inţarea Episcopiei Orto-
doxe Române a Italiei; 

• 19 februarie 2008 – este ales drept unic 
candidat de către Colegiul electoral al 
Episcopiei Ortodoxe Române a Itali-
ei (Paris);

• 5 martie 2008 – Sfântul Sinod al Bise-
ricii Ortodoxe Române l-a ales ca cel 
dintâi Episcop al Italiei (București);
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• 8 mai 2008 – Preasfi nțitul Episcop Siluan a fost înscăunat ca primul Episcop al Epi-
scopiei Ortodoxe Române a Italiei de către un sobor de ierarhi, în frunte cu 
Înaltpreasfi nțitul Mitropolit Iosif al Europei Occidentale si Meridionale, la Lucca 
(Italia).

• Din 2004 până astăzi, în calitatea de Episcop vicar și, mai apoi, eparhiot, a contri-
buit la:

• înfi inţarea a peste 228 de parohii, 4 mănăstiri (în 2007 asistăm la înfi ințarea primei 
mănăstiri ortodoxe românești pe teritoriul Italiei, în localitatea Mirabella Eclano), 3 
schituri, iar în prezent numărul fi liilor este de 131 în cadrul Episcopiei Ortodoxe Ro-
mâne a Italiei. 

• organizarea teritorială a eparhiei, înfi ințându-se 12 sectoare și departamente în ca-
drul administraţiei eparhiale și organizându-se 20 protopopiate;

• amenajarea și organizarea administrativă a noului Centru Eparhial de la Roma 
(achiziţionat cu ajutorul statului român)

• Preasfi nțitul Episcop Siluan a avut o contribuție importantă la lansarea în luna au-
gust 2008 a site-ului Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei – htt p://episcopia-ita-
liei.it, care în 5 ani a depășit cifra de 3,5 milioane de vizitatori; cu o cifră de câteva 
mii de vizite zilnic.

• în anul 2009 a înfi ințat Centrul de Pelerinaje „Sfi nții Apostoli Petru și Pavel”;
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• în anul 2011 a avut loc lansarea site-lui 
ofi cial al Centrului de Pelerinaje:  htt p://
episcopia-italiei.it/pelerinaje/ 

• la 1 decembrie 2015 a fost înființat 
Centrul de Studii Teologice “Sfân-
tul Dionisie Exiguul”, în vederea for-
mării permanente a clerului.

12 SEPTEMBRIE 2011: 

DATĂ DE MARE 

IMPORTANŢĂ PENTRU 

EPARHIA ORTODOXĂ 

ROMÂNĂ A ITALIEI!

Jertfa, seriozitatea și devotamentul ce-
lor care au pus bazele primelor comunități 
ortodoxe românești în Italia, dar și ale tu-
turor celor care au continuat și dezvoltat 
această lucrare au dus la recunoașterea 
juridică a Episcopiei Ortodoxe Româ-
ne a Italiei din partea Statului Italian, 
la 12 septembrie 2011! 

Dacă luăm în considerare faptul că 
Eparhia Ortodoxă Română a Italiei, San 
Marino și Maltei are o suprafaţă de peste 
300.000 km2, ne putem ușor imagina la 
ce eforturi este supus ierarhul care trebu-
ie să organizeze un astfel de teritoriu și a 
cărui prezenţă este solicitată, mai ales în 
noile parohii, fi e înainte, fi e la deschide-
rea lor, fi e după; sau la sfi nţirea altarelor 
și catapetesmelor, ori la hirotonirea can-
didaţilor la preoţie, nemaipomenind des-
pre întâlnirile cu omologii catolici! 

Obținerea recunoașterii juridice a fost 
posibilă, în primul rând, datorită efortu-
rilor diplomatice ale Preasfi nţitului Epi-

scop Siluan, eforturi (coroborate cu cele 
ale preoţilor în teritoriu) la care s-au adă-
ugat nenumărate probleme ce trebuiesc 
rezolvate de un episcop eparhiot.

Un segment important pe care s-a 
lucrat intens în cadrul Episcopiei, unde 
Preasfi nțitul Episcop Siluan s-a implicat 
într-un mod foarte responsabil, au fost co-
piii și tinerii parohiilor noastre, organi-
zându-se în fi ecare parohie Școala paro-
hială, fie sâmbăta sau duminica, fie și 
sâmbăta, și duminica, acolo unde condițiile 
o permit, în cadrul Școlilor parohiale or-
ganizându-se diverse cursuri: de pictură, 
de muzică, de încondeiere a ouălor etc. 

Astfel, la 6 decembrie 2008, la Prazni-
cul Sfântului Ierarh Nicolae, Preasfi nțitul 
Episcop Siluan a binecuvântat constituirea 
Frăției Tinerilor din Episcopia Ortodoxă 
Română a Italiei: FRĂŢIA NEPSIS ITA-
LIA. În 2009 a contribuit la lansarea ofi ci-
ală a site-ului Nepsis: htt p://episcopia-ita-
liei.it/nepsis, iar în 2011 contribuie la 
lansarea ofi cială a site-ului Nepsis Junior: 
htt p://tineriortodocsi.webs.com/.  

O a l tă  preocupare  de  su f let  a 
Preasfi nțitului Episcop Siluan o constitu-
ie activitățile social-caritative, unde, atât 
personal, cât și prin reprezentanți, se im-
plică în rezolvarea cazurilor difi cile. Ast-
fel, în anul 2009 înfi ințează Asociația Fi-
lantropică „San Lorenzo dei Romeni” 
(prin care sunt ajutați anual sute de copii, 
oameni afl ați în difi cultate, persoane bol-
nave etc.)  

În anul 2011 pune bazele a trei dia-
conii:
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• DIACONIA „Sfântul Grigorie cel Mare 
al Romei” pentru săraci și pribegi, 

• DIACONIA „Sfântul Mare Mucenic 
Panteleimon” pentru cei bolnavi, 

• DIACONIA „Sfi ntele Muceniţe Pra-
xidia și Petronela” pentru cei din în-
chisori.

PREASFINȚITUL EPISCOP 

SILUAN „AȘA CUM ESTE”!

Nu cred că-i va fi foarte plăcută 
Preasfi nțitului nostru vorbirea laudativă 
la adresa sa. Dar să ne înțelegem de ce fa-
cem acest lucru. Episcopul cronicar Ma-
car ie  a l  R omanului  (1531-1548, 
1551-1558) spunea că „lucrurile întâm-
plate în vremile și domniile trecute să nu 
fi e acoperite de mormântul uitării”. Altfel 
spus, cuvântul de față nu se dorește nici-
decum un cuvânt laudativ, ci mai degra-
bă un cuvânt mărturisitor, care să-l pre-
zinte pe Episcopul Siluan „așa cum este”. 

L-am cunoscut pe Preasfi nțitul Siluan 
în anul 1990, fi ind student la Facultatea 
de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu 
(Institutul Teologic de Grad Universitar, 
la acea vreme), unde încercam, sub îndru-
marea părinților profesori, să prindem 
ceva din gustul cel prea-plăcut al învățăturii 
teologice.

La începutul studiilor universitare, 
Dumnezeu ni l-a trimis pe cel care, timp 
de patru ani, ne va fi  conducător, sfătui-
tor, susținător, liant, dar și model! Era stu-
dentul Ciprian Nicolae Șpan, care căuta 
„voci” pentru a forma un grup coral. În-

tâlnire providențială! Cel puțin pentru 
subsemnatul.

Energie debordantă, Preasfi nțitul Si-
luan nu era niciodată „obosit” sau „plicti-
sit”, „supărat” sau „fără preocupare”. Un 
tânăr student de la care am reușit să 
învățăm multe! Asemeni marilor Părinți, 
Preasfi nțitul Siluan cunoștea numai dru-
mul Școlii și al Bisericii; „îndrăgostit” de 
cuvântul Părinților (Pateric și Filocalie), 
preocupat ca „trupa” să nu piardă vremea, 
ne provoca mereu la discuții pe marginea 
vreunui text sau vreunei idei, sau primea 
el însuși din partea noastră „provocarea”. 
Apoi, „vremea de odihnă” însemna „repe-
tarea” vreunei noi piese corale, pe care 
Preasfi nțitul (absolvent de matematică-fi -
zică!) ne-o aducea spre învățare. Fiecare 
voce fi ind studiată și „scoasă” de dânsul, 
astfel încât munca noastră să fi e „minimă”.

L-am întrebat într-una din zile cum a 
reușit ca „matematician” să deslușească 
tainele muzicii corale? „Cu Repertoriul 
Coral și cu diapazonul!” mi-a răspuns. „Și 
cu multă tenacitate”, aș adăuga eu astăzi! 
„Perseverența” trebuie să fi e răspunsul!

Dar era și foarte aspru Preasfințitul 
nostru, nepermițând nimănui absența de 
la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie sau 
„vorbirea fără rost” în timpul slujbelor.

Vremea studenției a trecut destul de 
repede, din păcate, Dumnezeu chemân-
du-ne la diferite ascultări pe fi ecare din-
tre noi. 

Așa cum am arătat mai sus, Preasfi nțitul 
a mers în Franța (pentru studii și slujire), 
dar nu și-a uitat „copiii” nici acolo! Lunile 
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decembrie a anilor 1994 și 1996 au însem-
nat o adevărată bucurie, deoarece am 
susținut concerte de colinde în întreaga 
Franță, lucru posibil numai la inițiativa și 
cu suportul Preasfi nțitului Siluan și al Mi-
tropolitului Iosif (duhovnicii mănăstirii 
de maici de la Bussy, la acea vreme). În 
Franța am întâlnit același sufl et mare din 
timpul facultății, același om dedicat lui 
Dumnezeu, același prieten devotat!

Ne-am mai întâlnit, cu binecuvântarea 
Domnului, în câteva rânduri, ca în anul 
2002 să-l reîntâlnesc la Galați, ca membru 
al Comisiei ce a însoțit moaștele Sfântului 
Ioan Casian. La acea vreme era Siluan Mar-
silianul, Episcop Vicar al Mitropoliei Eu-
ropei Occidentale și Meridionale. Era 
același! Parcă timpul și funcția nu-l 
influențaseră deloc! Modest și cuminte, 
având o „așezare” de stareț bătrân, rezultat 
al îngenunchierilor zilnice (cunoscut fi ind 
faptul că Preasfi nțitului nostru îi este dra-
gă rugăciunea!), dădea dovadă de o 
înțelepciune pe care ți-o dă numai Dum-
nezeu, ca dar (rezultat) al ascultării!

Despărțirea de Preasfi nțitul Siluan, în 
anul 2002, a fost o despărțire „cu nădej-
dea revederii”, necrezând atunci că numai 
peste patru ani îl voi reîntâlni ca vicar al 
Vicariatului Italiei, iar mai apoi ca Episcop 
Eparhiot al nou-întemeiatei Episcopii Or-
todoxe Române a Italiei (din care fac par-
te din 2006).

Bun cunoscător al cuvântului lui Dum-
nezeu, încercând să-și rânduiască propria 
viață după cuvântul Evangheliei, deopo-
trivă, încearcă să-i învețe și pe alții a-și în-

temeia viața pornind de la aceleași 
învățături. Iubitor al lui Dumnezeu, dar și 
iubit de Dumnezeu, Preasfi nțitul Siluan 
este într-o permanență „căutare a voii lui 
Dumnezeu”, încercând „să înțeleagă”, pe 
cât este posibil, care este voia Domnului 
și numai aceleia să-i urmeze!

Împletind posturile aspre cu rugăciu-
nea continuă, citirile din Scriptură cu cele 
din Sfi nții Părinți sau părinții contempo-
rani, „un doritor de Dumnezeu”, prin 
împărtășirea continuă cu Sfintele și în-
dumnezeitoarele lui Hristos Taine, 
Preasfi nțitul Siluan încearcă a fi  vrednic 
urmaș al Sfântului al cărui nume l-a pri-
mit ca dar la călugărie.

Zelul misionar și multa osteneală au 
adus rezultate frumoase peste tot pe unde 
a trecut! Slujirea „cu timp și fără timp” a 
Bisericii lui Hristos, cu întreaga paletă de 
activități: pastoral-liturgice, social-misio-
nare, cultural-educative etc., nu l-a împie-
dicat pe Preasfințitul  Siluan să rămână 
același „tânăr” plin de dragoste de Dum-
nezeu și de aproapele, același spirit jert-
felnic, același rugător înaintea lui Dum-
nezeu pentru întreaga lume! 

Rodnica activitate a Preasfi nțitului Epi-
scop Siluan, ca preot, episcop-vicar și, mai 
apoi, episcop eparhiot, nu poate fi  cuprin-
să doar în câteva pagini. Ceea ce am 
încredințat hârtiei reprezintă „ceva” din 
lucrarea de zi cu zi a celui dintâi episcop 
ortodox român al Italiei.

Protoiereu Constantin Totolici



35A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 2   •   M A I   2 0 1 8

E P I S C O P I A  I T A L I E I  -  1 0  A N I  Î N  I M A G I N I

Episcopia Italiei
      10 ani în imagini



A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 2   •   M A I   2 0 1 836

E P I S C O P I A  I T A L I E I  -  1 0  A N I  Î N  I M A G I N I



37A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 2   •   M A I   2 0 1 8

E P I S C O P I A  I T A L I E I  -  1 0  A N I  Î N  I M A G I N I



A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 2   •   M A I   2 0 1 838

E P I S C O P I A  I T A L I E I  -  1 0  A N I  Î N  I M A G I N I



39A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 2   •   M A I   2 0 1 8

E P I S C O P I A  I T A L I E I  -  1 0  A N I  Î N  I M A G I N I



A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 2   •   M A I   2 0 1 840

E P I S C O P I A  I T A L I E I  -  1 0  A N I  Î N  I M A G I N I



41A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 2   •   M A I   2 0 1 8

E P I S C O P I A  I T A L I E I  -  1 0  A N I  Î N  I M A G I N I



A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 2   •   M A I   2 0 1 842

E P I S C O P I A  I T A L I E I  -  1 0  A N I  Î N  I M A G I N I



43A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 2   •   M A I   2 0 1 8

L U M E A  D E  D I N L { U N T R U

Episcopia Spaniei 

și Portugaliei 
la

10 ANI

de la întemeiere



A P O S T O L I A   •   N R .  1 2 2   •   M A I   2 0 1 844

Î
nceputul existenței Episcopiei Orto-
doxe Române a Spaniei și Portugalie 
este  s trâns  legat  de  prezența 
credincioșilor români ortodocși în cele 

două țări de origine latină: Spania și Portu-
galia. Deși prezenți în ținutul iberic – în nu-
măr mai simțitor – încă din perioada postbe-
lică1, migrația românilor în Spania și 
Portugalia capătă consistență la începutul ani-
lor 2000, crescând treptat, de la an la an, ajun-
gându-se ca în anul 2007 să fi e în cele două 
state iberice aproximativ 1.500.000 de cetățeni 
români. Biserica Ortodoxă Română a fost 
alături de acești compatrioți încă de la înce-
putul migrației lor în aceste țări, acordând 
asistență religioasă prin preoții slujitori din 
parohiile ortodoxe înfi ințate pentru românii 
stabiliți în orașele mari încă din anii 80’-90’. 

Anul 1980 este unul foarte important 
din punct de vedere misionar pentru româ-
nii prezenți în Spania la acea vreme, repre-
zentând începutul procesului de coagulare 
a comunității românești din aceste ținuturi. 
Biserica a fost un factor de unitate în toate 

1. Tăvală Pavel Emanuel, Diaspora ortodoxă ro-
mână din Europa Occidentală după al Doilea 
Război Mondial. Aspecte istorice şi canonico-ju-
ridice, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 
2009, pp. 34-35.

NECESITATEA ÎNFIINȚĂRII UNEI 

EPISCOPII ORTODOXE ROMÂNE 

ÎN PENINSULA IBERICĂ

timpurile, reunind la sânul ei mai mult de-
cât orice partid politic sau asociație fără scop 
lucrativ, tocmai pentru că oferă posibilita-
tea unei comuniuni vii între membrii ei. Ast-
fel, dorind această legătură de suflet, 
credincioșii români din Spania și-au expri-
mat în mai multe etape ideea înfi ințării unei 
Parohii Ortodoxe Române la Madrid. 

În data de 23 mai 1978, românii din 
Spania, cei mai mulți pe atunci fi ind stabiliți 
în Capitala Regatului Spaniei, au alcătuit 
un Memoriu în vederea înfi ințării parohiei 
ortodoxe române, pe care l-au adresat vred-
nicului de pomenire Patriarh Iustin Moisescu. 
În 25 iulie 1978, prin Decizie Patriarhală, 
s-a aprobat înfi ințarea Parohiei Preasfânta 
Fecioară Maria din Madrid, iar în 01 mai 
1979, la cererea Comunității Românești a 
Exilului din Madrid, a fost numit preot paroh 
doctorandul Teofi l Moldovan. Tot în acel 
an a venit și recunoașterea parohiei de către 
autoritățile spaniole în baza înscrierii în 
Registrul Entităţilor Religioase ale Statu-
lui Spaniol, la data de 10 iulie 1980,  sub  
Nr. 51 – SG2.

2. Pr. Daniel Șimon, Monografia Episcopiei 
Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, în 
vol. Autocefalie și responsabilitate, Editura 
Basilica a Patrarhiei Române, București, 2010.
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 Între anii 1980-1990 
românii  din Spania , 
grupați în jurul Parohiei 
Ortodoxe Române Prea-
sfânta Fecioară Maria din 
Madrid, au fost cercetați 
în mai multe rânduri de 
către ierarhii Arhiepisco-
piei Ortodoxe Române 
a Europei Occidentale 
cu sediul la Paris. Amin-
tim aici vizitele anuale 
ale Arhiepiscopului Adri-
an Hrițcu, care din 1982 
până în 1990, când s-a re-
tras, a efectuat mai multe vizite canonice. 
De asemenea, în perioada 1990-1998, 
Înaltpreasfi nțitul Părinte Arhiepiscop și Mi-
tropolit Serafi m Joantă, Locum-tenens de 
Arhiepiscop pentru Europa Occidentală, va 
cerceta și sfătui constant comunitatea de ro-
mâni din Spania.

În 15 martie 1998 a fost ales ca Arhiepi-
scop al Europei Occidentale și Meridionale  
Înaltpreasfi nțitul Părinte Iosif Pop, iar dato-
rită ascendentului misionar și a bogatei 
activități desfășurate, la 21 octombrie 2001, 
Arhiepiscopia va fi  ridicată la rang de Mitro-
polie, iar Înaltpreasfi nția Sa va primi titlul de 
Mitropolit. În acești ani, Părintele Mitropo-
lit Iosif va acorda o importanță deosebită mi-
siunii pe pământul iberic. Astfel, începutul 
anilor 2000 va constitui și reorganizarea, 
într-un mod mai amplu, a misiunii în rândul 
comunităților de români din Spania și Por-
tugalia, așa se înfi ințează noi parohii și fi lii, 
au loc ședințe de protopopiat, etc. Pentru o 

mai bună desfășurare a vieții bisericești din 
comunitățile românești din Spania și Portu-
galia, în perioada noiembrie 2001 - august 
2004, Preasfi nțitul Părinte Siluan Șpan, pe 
atunci Episcop vicar al Arhiepiscopiei, s-a 
îngrijit constant de comunitățile de români 
din Peninsula Iberică și sudul Franței, 
înfi ințând noi parohii și efectuând periodic 
vizite misionare în aceste zone. Necesitatea 
acordării asistenței religiose unui număr atât 
de mare de credincioși ce creștea constant, 
răspândiți în toate orașele din aceste două 
țări, și mai ales nevoia de îndrumare duhov-
nicească și prezența unui ierarh în aceste 
ținuturi, au făcut absolut necesară înfi ințarea 
Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și 
Portugaliei. Până la momentul înfi ințării Epi-
scopiei, în Spania și Portugalia erau 43 de 
parohii ortodoxe române, afl ate sub asculta-
rea și îndrumarea directă a Mitropoliei Or-
todoxe Română a Europei Occidentale și 
Meridionale.
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ÎNFIINȚAREA EPISCOPIEI 

ORTODOXE ROMÂNE A 

SPANIEI ȘI PORTUGALIEI

Schimbările survenite în confi gurația Mi-
tropoliei Ortodoxe Române a Europei Oc-
cidentale și Meridionale prin creșterea nu-
mărului de parohii și consistența migrației 
românilor, au impus o nouă organizare ad-
ministrativ-teritorială. Luând în considera-
re nevoile spirituale ale credincioșilor 
ortodocși români din parohiile de pe cuprin-
sul Spaniei și Portugaliei, forurile competen-
te ale Mitropoliei Ortodoxe Române a Eu-
ropei Occidentale și Meridionale au 
prezentat și propus Sfântului Sinodul al Bi-
sericii Ortodoxe Române înființarea unei 
Episcopii Ortodoxe Române pe tărâm ibe-
ric, cu jurisdicție în Spania și Portugalia. În 
consecință, în ședinţa din 22 octombrie 2007, 
prin Hotărârea 4587/2007, Sfântul Sinod a 
aprobat înfi inţarea Episcopiei Ortodoxe Ro-
mâne a Spaniei și Portugaliei, cu sediul la 
Madrid, ca eparhie sufragană a Mitropoliei 
Ortodoxe Române a Europei Occidentale și 
Meridionale, parte integrantă din Biserica 
Ortodoxă Română. Biserica Mamă, mereu 
atentă la nevoile spirituale ale credincioșilor 
ei, a venit în întâmpinarea credincioșilor ro-
mâni ortodocși  din afara granițelor țării, ofe-
rind posibilitatea unei vieți duhovnicești și 
departe de țară3. Prin înfi ințarea Episcopiei 
Ortodoxe Române cu jurisdicția în Spania 

3. Pr. Dr.Nicolae Dura, Biserica trăită departe,  
Editura ISBM al BOR, București, 2005, p. 173; 
de asemenea John Meyendorff , Vision of Unity, 
SVS Press, New York, 1987,  p. 139.

și Portugalia, Biserica Ortodoxă Română și-a 
afi rmat maternitatea spirituală și purtarea de 
grijă față de românii prezenți în număr mare 
în aceste două țări, încredințând, pe mai de-
parte, această sensibilitate a simțului pasto-
ral responsabil nou înfi ințatei eparhii din Pe-
ninsula Iberică. 

ALEGEREA ȘI HIROTONIA 

PRIMULUI EPISCOP 

ORTODOX ROMÂN PE 

PĂMÂNT IBERIC

Pentru nou înfi ințata Episcopie Ortodo-
xă Română a Spaniei și Portugaliei era nece-
sar un cârmuitor care să fi e bun cunoscător 
al diasporei ortodoxe române și al contextu-
lui misionar din Occident. Astfel pe temeiul 
articolelor 8 și 132 din Statutul de organiza-
re și funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române, 
în conformitate cu articolele 30-38 din Sta-
tutul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei 
Occidentale și Meridionale, Adunarea Epar-
hială a Episcopiei Ortodoxe Române a Spa-
niei și Portugaliei, întrunită în data de 3 mar-
tie 2008 la Alcalá de Henares, Comunitatea 
de Madrid, a desemnat drept candidat pen-
tru alegerea celui dintâi episcop al Episcopi-
ei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugali-
ei pe Preacuviosul Părinte Timotei Lauran, 
stareţul Mănăstirii Vilar din Franţa. Propu-
nerea a fost înaintată Sfântului Sinod al Bi-
sericii Ortodoxe Române, fi ind analizată în 
cadrul ședinţei din data de 05 martie 2008. 
În aceiași zi, după săvârșirea Sfi ntei Liturghii 
și a slujbei de Te-Deum la Catedrala Patriar-
hală din București,  în urma cercetării cano-
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nice, ierarhii Sfântului Sinod au ales în sca-
unul proaspăt înfi ințatei Episcopii Ortodoxe 
Române a Spaniei și Portugaliei pe  Preacu-
viosul Părinte Timotei Lauran.

Preasfi nţitul Părinte Timotei s-a născut 
la data de 12 aprilie 1975 în Satu-Mare. În 
24 martie 1998 a fost tuns în monahism la 
Sfânta Mănăstire Nicula de Preacuviosul Pă-
rinte Arhimandrit Vasile Flueraș. Preasfi nţi-
tul Părinte Episcop Irineu Bistriţeanul l-a hi-
rotonit diacon în 25 martie 1998, iar 
ieromonah pe seama Mănăstirii Nicula, a 
fost hirotonit de Înaltpreasfi nţitul Părinte 
Bartolomeu, Arhiepiscop al Vadului, Felea-
cului și Clujului, în 14 iunie 1998. Preasfi n-
ţia Sa a obţinut titlul de licenţiat al Facultă-
ţii de Teologie Ortodoxă din Cluj în anul 
1997 cu lucrarea: Validitatea hirotoniilor an-
glicane în contextul relaţiilor dintre Biserica Or-
todoxă și Biserica Anglicană. Din octombrie 
1999 până în ianuarie 2001 a îndeplinit as-
cultarea de preot duhovnic la Mănăstirea 
„Acoperamântul Maicii Domnului” – Bussy 
on Othe, Franţa. În 15 august 2000 a fost ri-
dicat la rangul de Protosinghel de către În-
altpreasfi nţitul Bartolomeu, Arhiepiscop al 
Vadului, Feleacului și Clujului. Din aprilie 
2004 până în octombrie 2005 a îndeplinit 
ascultarea de preot slujitor la Mănăstirea Înăl-
ţarea Sfi ntei Cruci” Malvialle, Franţa. Din 01 
noiembrie 2005 până în martie 2008 a fost 
stareţul Mănăstirii Vilar, din Franţa, și tot în 
acest interval a fost și Exarh al mănăstirilor 
și membru al Consiliului Mitropolitan4.

 În 30 septembrie 2013 a obținut Doc-
4. Românii din Spania își îmtâmpină episcopul, Ziarul 

Lumina, Sâmbătă 24 mai 2008, (ediție online).

toratul în Teologie, cu tema Ortodoxie și 
erezie în Biserica Primară. Învățăminte pen-
tru azi, la Catedra de Istoria Bisericească 
Universală din cadrul Facultății de Teolo-
gie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Pregătirea pentru hirotonia primului Epi-
scop Ortodox Român al Episcopiei Spaniei 
și Portugaliei a început sâmbătă, 24 mai 2008, 
după slujba Vecerniei, de la ora 20:00 a avut 
loc slujba de chemare la arhierie sau ipopsifi -
e r e a ,  s l u j b ă  l a  c a r e  a u  p a r t i c i p a t 
Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif, 
Preasfi nțitul Părinte Siluan, Episcop al Epi-
scopiei  Or todoxe Române a Italiei , 
Preasfi nțitul Părinte Macarie, Episcop ales al 
Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de 
Nord, Preasfi nţitul Părinte Ciprian Câmpi-
neanul, Episcop Vicar Patriarhal, delegat al 
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Ro-
mâniei, Preasfi nţitul Părinte Vasile Someșa-
nul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, 
Feleacului și Clujului, Preasfi nţitul Părinte 
Marc Nemţeanul, Episcop Vicar al Mitropo-
liei Ortodoxe Române a Europei Occidenta-
le și Meridionale, Preasfi nţitul Părinte Sofi an 
Brașoveanul, Episcop Vicar al Mitropoliei Eu-
ropei Centrale și de Nord și Preasfi nţitul Pă-
rinte Iustin Sigheteanu, Arhiereu Vicar al Epi-
scopiei Maramureșului și Sătmarului. 

Hirotonia Preasfi nțitului Părinte Timo-
tei a avut loc tocmai în mijlocul celor care 
urmau să-i devină fi i duhovnicești, astfel că a 
doua zi, în data de 25 mai 2008 în localitatea 
Alcalá de Henares din Comunidad de Madrid 
s-au adunat cu mare bucurie peste 5000 de 
credincioși din cele două țări, împreună cu 
păstorii lor sufl etești. În cadrul Sfi ntei Litur-
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ghii, la momentul Trisaghionului a avut loc hirotonia întru arhiereu, după care, Sfânta Litur-
ghie a fost prezidată de însăși Preasfi nțitul Timotei. În această aleasă zi Sfânta Liturghie a fost 
săvârșită de un sobor alcătuit din 11 ierarhi și 70 de preoți și diaconi. La sfârșitul slujbei a avut 
loc înscăunarea noului episcop, citindu-se Gramata Mitropolitană. Preasfi nțitul Părinte Ciprian 
Câmpineanul, vicar patriarhal, a dat citire Mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, 
a urmat apoi o scurtă intervenție din partea fi ecărui ierarh prezent, iar în încheiere, noul epi-
scop a rostit un cuvânt tuturor celor de față5. La eveniment au asistat ofi cialități ale statului 
român și spaniol, care au adresat, pe rând, cuvinte de felicitare noului episcop ales.

În mesajul transmis la întronizarea Preasfi nțitului Timotei ca episcop, Preafericitul Părin-
te Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a subliniat că experienţa acumulată în peri-
oada petrecută în mijlocul credincioșilor din Occident, la care se adaugă formarea teologică 
dobândită în timpul studiilor efectuate în ţară și în străinătate, îl recomandă pe Preasfi nţitul 
Timotei Lauran ca un bun „iconom al tainelor lui Dumnezeu“ (I Cor. 4, 1), care are îndatorirea 
să poarte de grijă tuturor fi ilor săi duhovnicești, făcându-se fi ecăruia în parte „pildă“ (I Petru 
5, 3) de învăţătură, slujire, povăţuire, smerenie și dragoste, lucrând cu „fr ică și cu cutremur“ (Fi-
lipeni 2, 12) la mântuirea sufl etelor credincioșilor încredinţaţi spre păstorire6. 

5. Gramata Mitropolitană la intronizarea Preasfi nțitului Timotei ca Episcop al Epsicopiei Ortodoxe 
Române a Spaniei și Portugaliei, 25 mai 2008.

6. Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat la introniza-
rea Preasfi nțitului Timotei Lauran ca Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, nr. 
195/25 mai 2008. 
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La propunerea Preasfi nțitului Timotei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a 
aprobat în ședința de lucru din data 24 octombrie 2011 înfi ințarea postului de arhiereu-vi-
car pentru Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei, alegând în acest post pe  
Preacuviosul Părinte Arhimandrit Dr. Ignatie (Ilie) Trif7, cu atribuţii pastorale în Arhiepi-
scopia Europei Occidentale și Meridionale. 

Preasfi nțitul Igantie fost hirotonit episcop în data de 11 decembrie 2011 în Catedrala Mi-
tropolitană „Sfi nții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris, cu titulatura Mureșeanul.

După o misiune rodnică, la data de 5 octombrie 2017, Preasfi nțitul Ignatie este ales 
Episcop titular al Episcopiei Hușilor de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Româ-
ne, fi ind întronizat la data de 22 octombrie 2017.

Astfel, în scaunul de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portu-
galiei, devenit vacant, la propunerea Preasfi nțitului Părinte Timotei, în ședinţa Sfântului 
Sinod din 15 februarie 2018, a fost ales arhimandritul Teofi l Roman, fi ind hirotonit în data 
de 15 aprilie 2018, în Catedrala Ortodoxă din Madrid, cu titulatura Teofi l de Iberia. 

 
SLUJIRE ARHIEREASCĂ ȘI MISIUNE ÎN SÂNUL BISERICII 

LUI HRISTOS 

În data de 25 mai 2018 se vor împlini 10 ani de la hirotonia și întronizarea Preasfi nțitului 
Timotei Lauran,  ca prim Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. 

În toți acești ani de slujire arhierească, Preasfi nția Sa a desfășurat o misiune întregitoa-
re, arătând deplină dăruire în viața Bisericii prin dezvoltarea lucrării pastoral-misionare în 
toate dimensiunile ei. Viața bisericească din eparhie a căpătat un dinamism aparte, adap-
tat nevoilor spirituale actuale, înfl orind în acest răstimp sub părinteasca dragoste și ocâr-
muire duhovnicească a Preasfi nțitului Părinte Timotei. Lucrarea sfântă de păstorire și în-
treită slujire începută acum un deceniu s-a dezvoltat și intensifi cat constant, ținând cont 
de nevoile celor păstoriți, exigențele diasporei și cerințele misionare actuale. Pragmatis-
mul misionar și dăruirea deplină în lucrarea viei lui Hristos se refl ectă în viața bisericească 
a Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei sub toate aspectele ei: liturgic, pas-
toral, misionar, cultural, fi lantropic, etc., fapt ce a contribuit la îmbunătățirea patrimoniu-
lui material și spiritual al eparhiei. 

Astfel ca o oglindire a spuselor de mai sus, putem observa situația administrativă actu-
ală a Episcopiei Spaniei și Portugaliei, care a ajuns în anul 2016 la un număr triplu de pa-
rohii și slujitori, fapt ce denotă misiunea vie și mântuitoare desfășurată în toți acești ani. 
Dacă în mai 2008 la nivel eparhial erau aproximativ 40 de parohii, actualmente Episcopia 
7. Actul patriarhal de confi rmare nr. 12/2011 emis de Cancelaria Sfântului Sinod cf. Hotărârii nr. 8492/24 

octombrie 2011 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
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Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei 
are peste 130 de parohii grupate în 11 Pro-
topopiate, menționând ca element nou dez-
voltarea vieții monahale, cu 3 mănăstiri în 
Spania: Vilaller (Lerida) , Leon și Cenici-
entos (Madrid).

Pe lângă acestea, cei 10 ani de misiune 
au însemnat și o mare strădanie pastoral-mi-
sionară adresată tuturor credincioșilor, de 
toate vârstele. Astfel, în acești ani, parohiile 
ortodoxe române, prin osteneala preoților 
parohi, prin purtarea de grijă și îndemnul 
Preasfi nțitului Părinte Timotei și prin spri-
jinul Episcopiei, au deschis Școli parohiale 
sau duminicale, unde copiii și tinerii au po-
sibilitatea să-și asume credința ortodoxă, să 
o trăiască autentic, dar și să mențină o legă-
tură vie cu limba, cultura și spiritualitatea 
românească. Un procentaj de 80% din pa-
rohii derulează acest proiect al Școlii paro-
hiale și organizează serbări, acte cultural-ar-
tistice, ateliere și activități cu prilejul marilor 
sărbători religioase sau naționale. Foarte 
multe parohii, pentru a veni în ajutor 
cerințelor culturale și spirituale  ale copiilor 
și tinerilor, au deschis biblioteci parohiale.

De asemenea Episcopia Ortodoxă Ro-
mână a Spaniei și Portugaliei acordă o mare 
atenție tinerilor, dedicând pentru aceștia un 
număr mare de proiecte, tabere și campanii 
care au rolul de a-i apropia și menține de/
în Biserică. Misiunea cu tinerii este foarte 
atent structurată și organizată în cadrul 
Frăției Nepsis. Asfel, s-au organizat cursuri 
de formare și întâlniri consultative pentru 
coordonatorii de tineret, ateliere tematice 
pentru tineri și adulți, seminarii tematice și 

colocvii pentru tineri, grupuri pentru tera-
pia dependenței și codependenței  pentru 
credincioși, dar și pentru preoţi și preotese. 
În fi ecare an sute de tineri participă la Con-
gresul Nepsis organizat la nivelul Episcopi-
ei. Fiecare parohie desfășoară diverse 
activități cu tinerii în cadrul Grupurilor pa-
rohiale Nepsis, tocmai pentru a-i avea pe ti-
neri în Biserică, cultivându-le astfel dragos-
tea față de Hristos. 

În fi ecare an, Episcopia Ortodoxă Ro-
mână a Spaniei și Portugaliei desfășoară la 
Mănăstirea Vilaller din Munții Pirinei dar și 
în alte locații adecvate, un amplu program 
de tabere de vară și de iarnă intitulat O săp-
tămână altfel!, în cadrul căruia tinerii parti-
cipă la diverse activități religios-culturale, 
sportive, etc, cu asistența unui personal spe-
cializat8.

Biserica Ortodoxă Română, prezentă în 
Peninsula Iberică la început prin Parohia 
Preasfânta Fecioară Maria din Madrid, apoi 
prin parohiile înfi ințate după anul 2000, și 
reprezentată în ultimii 10 ani de către Epi-
scopia Spaniei și Portugaliei, a dezvoltat o 
relație foarte bună cu Biserica Catolică. De 
asemenea a avut și are o colaborare intensă 
cu autoritățile statului spaniol. Demersuri-
le de recunoaștere și legalizare a Bisericii 
Ortodoxe Române în Spania au început încă 
din septembrie-octombrie 2001, au conti-
nuat în 2004 culminând cu recunoașterea 
înregistrată cu Nr. 731-SG în Registrul de 
Entități Religioase ale Statului Spaniol.

8. Diac. Ștefan Sfarghie, Taberele Episcopiei Spaniei 
și Portugaliei, Ziarul Lumina, 05 iulie 2014, 
(ediție online).
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Pe lângă aceste proiecte și priorități cu privire la activitatea misionară cu tinerii, Epi-
scopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugalie a fost mereu atentă la suferința semeni-
lor, organizând colecte de alimente, îmbrăcăminte și ajutoare fi naciare pentru cei nevoiași, 
campanii de donare de sânge în parohii, proiecte sociale și umanitare adresate nu numai 
credincioșilor din cuprinsul Episcopiei, ci și confraților din țară. Preoții slujitori din Epi-
scopie sunt angrenați într-o misiune aparte ce depășește cu mult caracterul local-parohial, 
prin aceea că pe lângă comunitatea euharistică sunt prezenți în spitalele și penitenciarele 
din împrejurimile parohiei, colaborând cu Băncile de alimente și cu asociațiile umanitare 
în scopuri social-caritative pentru nevoile și în  folosul tuturor credincioșilor.

CATEDRALA ROMÂNILOR ORTODOCȘI DIN SPANIA

Prin pronia Mântuitorului Iisus Hristos, Capul Bisericii celei vii, prin strădania 
Preasfi nțitului Părinte Episcop Timotei și împreuna lucrare cu Preacucernicul Părinte Prof. 
Dr. Teofi l Moldovan, Vicar general al eparhiei, Episcopia noastră s-a angajat la mărețul pro-
iect de construire a Ansamblului Catedralei Ortodoxe Române din Madrid. 

În 6 aprilie 2009 Parohia Preasfânta Fecioară din Madrid a depus cererea adresată Pri-
măriei Madrid pentru obținerea parcelei de pământ în vederea construirii Catedralei, îm-
preună cu un ante-proiect realizat de către arhitectul Fernando Boga. Cererea a fost apro-
bată și publicată în Monitorul Ofi cial al Comunității Madrid în data de 1 Septembrie 2009, 
pagina 87. Terenul concesionat gratuit pe o perioadă de 75 de ani se afl ă în Madrid, Dis-
trictul Latina, având o suprafață de 1500 m2. 
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În perioada 16-21 aprilie 2010 a avut loc 
vizita Preafericitului Daniel, Patriarhul Bi-
sericii Ortodoxe Române în Spania9. În ca-
drul acestei vizite canonice - prima pe pă-
mânt iberic a unui Patriarh român - în data 
de 18 aprilie 2010, Preafericirea Sa a săvârșit 
slujba de punere a pietrei de temelie a vii-
t o a r e i  C a t e d r a l e ,  î m p r e u n ă  c u 
Înaltpreasfi nțitul Arhiepiscop și Mitropolit 
Iosif, Preasfi nțitul Părinte Timotei, ceilalți 
ierarhi ai Mitropoliei, dar și episcopi din țară 
sau din celelalte Biserici Ortodoxe surori. 

Acțiunea de construire a Catedralei de 
la Madrid este prin excelență o lucrare mi-
sionară de o necesitate urgentă care va răs-
p u n d e  n e v o i l o r  d u h o v n i c e ș t i  a l e 
credincioșilor Episcopiei10.  Pentru cei aproa-
pe un milion de români din Spania, Cate-
drala de la Madrid este un factor de unitate 
în credință și neam, dar mai ales un reper 
spiritual care va dăinui în timp. Deja se con-
turează o impozantă catedrală, o construcție 
deopotrivă zveltă și solidă, care se inspiră 
din modelul Bisericii Domnești din Curtea 
de Argeș, precum și al Catedralei Patriarha-
le din Capitala României. Se păstrează ast-
fel elemente de legătură simbolică între Ca-
tedrala  Episcopală  de la  Madr id ș i 
Catedrala Patriarhală din București, pentru 
ca românii care vor veni să se roage în locașul 
de cult ortodox cu hramul „Intrarea Maicii 
9. htt p://ziarullumina.ro/cronica/spania-vizita-

ta-pentru-prima-data-de-un-patriarh-al-roma-
niei, accesat 12 mai 2015

10. Gheorghe-Cristian Popa, Încep excavațiile pe 
șantierul viitoarei Catedrale episcopale din 
Madrid, în Ziarul Lumina de Duminică, 29 ia-
nuarie 2012 (ediție online).

Domnului în Biserică” să nu aibă sentimen-
tul dezrădăcinării, ci să se simtă legaţi 
sufl etește, prin credință, de ţara natală.

Proiectul de construcție al lucrărilor la 
șantierul Catedralei Ortodoxe Române din 
Madrid a fost structurat în mai multe faze 
de execuție, începându-se în prima fază, la 
data de 10 februarie 2012, cu excavarea te-
renului pe o adâncime de 8 m și realizarea 
pereților mulați de jur împrejur. A fost ne-
cesară această adâncime întrucât proiectul 
cuprinde 2 nivele subterane: primul, în care 
vor fi  amenajate școala românească, o bibli-
otecă, sala mare de ședințe și cabinete; iar 
al doilea nivel destinat amenajării garajului 
și sălii mașinilor (sală ce va curinde întreg 
aparatul de instalații). După aceasta au fost 
realizate un număr de 11 foraje pentru în-
călzirea geotermală și apoi s-a turnat placa 
de fundație, cu o grosime de 80 cm.

S-a realizat structura de fi er și beton la 
cele 2 nivele subterane pe întreaga suprafață, 
iar odată ajunși la cota ˝zero˝ lucrările de 
structură s-au concentrat atât la corpul se-
diului administrativ cât și la biserică. Sediul 
administrativ este o clădire amenajată pe 3 
nivele (parter și 2 etaje) având o înălțime 
de 10.50 m, iar dimensiunile bisericii sunt 
de 24.00 m lungime, 16 m lățime (în zona 
absidelor) și o înălțime de 24.00 m la cupo-
la centrală.

Odată terminată partea de structură, ur-
mătorul pas a fost realizarea zidăriei exteri-
oare la ambele edifi cii, tencuirea în exterior 
a bisericii și realizarea acoperișului. În mo-
mentul de față, atât la sediul administrativ cât 
și la biserică, se execută lucrări de instalații 
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sanitare, sistem de ventilare și electricitate, 
încălzire prin pardoseală, zidărie interioară și 
tencuieli  interioare la biserică, montarea 
acoperișului de cupru peste structura de lemn, 
deja fi xată și fi xarea la partea de exterioară a 
bisericii a decorațiilor din piatră.

Ca o dovadă a simțului apartenenței la 
comunitate, credincioșii din mai multe pa-
rohii ortodoxe în frunte cu preoții lor s-au 
angajat la ample proiecte ce constă în con-
struirea de locașuri de cult în orașele unde 
locuiesc. Astfel, la ora actuală se constru-
iesc biserici în parohiile ortodoxe române 
din: Roquetas del Mar, Barcelona, Alcalá 
de Henares, Calatayud, Guadalajara, 
Alcázar de San Juan sau alte parohii au cum-
părat sau sunt în proces de achiziționare/
concesionare de spații sau locașuri de cult 
(Elche, Llerida, Castellόn de la Plana, Al-
bacete, etc)

Enumerarea succintă a câtorva dintre 
acțiunile și lucrările realizate în Episcopia 
Ortodoxă Română a Spaniei și Portugali-
ei în primii zece ani de existență, sub în-
drumarea atentă și grija părintească a 
Preasfințitului Părinte Episcop Timotei, 
denotă o maturitate misionară prezentă în 
viața bisericească trăită în diaspora orto-
doxă occidentală, o sensibilitate vibrantă 
față de nevoile spirituale și materiale ale ro-
mânilor stabiliți temporar sau defi nitiv în 
Peninsula Iberică. 

Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei 
și Portugaliei a devenit în acești zece ani 
„casă“ pentru românii ce trăiesc departe de 
locurile natale, un loc de regăsire spirituală, 
în cadrul căruia poporul lui Dumnezeu, cle-
rul și credincioșii din Peninsula Iberică, sunt 
chemați să dea mărturia unității de neam și 
credință.
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Înaltpreasfi nţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sătmarului, 
delegatul Patriarhului României, a condus soborul de arhierei care a săvârșit slujba hi-
rotoniei și Sfânta Liturghie. Alături de Mitropolitul Clujului au concelebrat:

Înaltpreasfi nţitul Părinte Policarp, Mitropolitul Ortodox Grec al Spaniei și Portugaliei,
Înaltpreasfi nţitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale 

și Meridionale,
Înaltpreasfi nţitul Părinte Serafi m, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, 

Europei Centrale și de Nord,
Înaltpreasfi nţitul Părinte Varsanufi e, Arhiepiscopul Râmnicului,
Preasfi nțitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor,
Preasfi nțitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei,
Preasfi nțitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului,
Preasfi nțitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii,
Preasfi nțitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei,
Preasfi nţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei,
Preasfi nțitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei,
Preasfi nțitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei,
Preasfi nțitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe 

Române a Europei Occidentale.
Preasfi nțitul Părinte Sofi an Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe 

Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

HIROTONIA ÎNTRU EPISCOP 

VICAR AL EPISCOPIEI 

SPANIEI ȘI PORTUGALIEI

A ARHIMANDRITULUI

TEOFIL ROMAN

15 apr ilie 2018
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NU VOI M-AŢI ALES PE MINE,

CI EU V-AM ALES PE VOI

Predica din cadrul Liturghiei a fost ros-
tită de Înaltpreasfi nțitul Părinte Andrei al 
Clujului. Ierarhul și-a fundamentat omilia 
pe cuvântul scripturistic:

Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am 
ales pe voi și v-am rânduit să mergeţi și roa-
dă să aduceţi, și roada voastră să rămână, ca 
Tatăl să vă dea orice-I veţi cere în numele 
Meu. (Ioan 15, 16)

Înaltpreasfi nția Sa a subliniat importan-
ţa misiunii arhierești și a evidenţiat rodni-
ca slujire a Preasfi nţitului Părinte Timotei 
în cei 10 ani de la înfi inţarea Eparhiei Spaniei 
și Portugaliei.

S-a adresat, de asemenea, credincioși-
lor afl aţi în diaspora cărora le-a spus: „Adaug 
rugăciunea să vă aducă Domnul pe toţi aca-
să în România”.

Ierarhul a apreciat activitatea desfășu-
rată de Preasfi nţitul Părinte Teofi l de Iberia 
în timpul ascultării din Mitropolia Clujului 
și l-a îndemnat să continue lucrarea în noua 
misiune care i-a fost încredinţată ca Arhiereu 
Vicar al Spaniei și Portugaliei.

PREASFINȚITUL TEOFIL 

DE IBERIA A FOST INSTALAT 

ARHIEREU VICAR

La fi nalul Liturghiei, Înaltpreasfi nțitul 
Andrei a dat citire actului patriarhal de con-
fi rmare a alegerii arhim. Teofi l Roman ca 
Arhiereu Vicar al Eparhiei Spaniei și 
Portugaliei, apoi a înmânat noului ierarh 
însemnele episcopale: mitra arhierească, 
crucea pectorală și engolpionul. Din par-
tea Patriarhului Daniel, Mitropolitul 
Clujului a oferit Preasfi nţiei Sale o cruce 
de binecuvântare.
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Mantia arhierească și cârja i-au fost ofe-
rite de Înaltpreasfi nțitul Iosif.

„Primește toiagul acesta, ca să păstorești 
turma lui Hristos cea încredinţată ţie; și ce-
lor ascultători să fi e de la tine toiag de rea-
zem și întărire, iar pentru cei neascultători 
și nestatornici să-l întrebuinţezi pe el ca to-
iag de deșteptare, toiag de certare„ i-a spus 
Înaltpreasfi nţia Sa.

În cuvântul rostit, Mitropolitul Ortodox 
Român al Europei Occidentale și Meridionale 
a vorbit despre românii aflaţi în Spania și 
Portugalia, peste un milion la număr, și a ca-
racterizat viaţa pastorală din acele meleaguri 
drept una dinamică, fapt care se datorează 
atât clerului, cât și credincioșilor.

„Credincioșii fi ind pe meleaguri străine 
au o sensibilitate mai mare în ceea ce pri-
vește credinţa și tradiţiile cu care au venit 
de acasă”, a remarcat ierarhul.

De asemenea, Înaltpreasfi nțitul Sa  a sem-
nalat că „Biserica este ca o oază duhovniceas-
că unde ne adăpăm dorul de Dumnezeu și 
dorul de locurile din care venim fi ecare”.

Înaltpreasfi nţitul Părinte Iosif i-a spus 
noului  arhiereu: „Rugăm pe Bunul 
Dumnezeu să te binecuvinteze, să îţi dea 
putere și să îţi întărească credinţa și convi-
gerea că porţi pe umerii tăi jugul pe care l-ai 
primit de la Hristos”.

CUVÂNTUL 

PREASFINȚITULUI 

TEOFIL DE IBERIA

În cuvântul rostit cu prilejul hirotoniei, 
Preasfi nțitul Teofi l de Iberia a spus că „nu 
este vorba de o înălţare în rang, ci este vor-
ba de o înălţare pe cruce”, deoarece „slujirea 
arhierească înseamnă a-l urma pe Hristos”.
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„Sunt încredinţat că nu pentru dreptă-
ţile mele m-a ales Domnul să primesc aceas-
tă mare și sfântă misiune, ci pentru credin-
ţa și rugăciunea Bisericii sale care I se roagă 
neîncetat să scoată lucrători la secerișul Său”, 
a spus PS Teofi l.

În continuare a luat cuvântul Preasfi nțitul 
Timotei al Spaniei și Portugaliei.

La eveniment au participat ofi cialităţi 
din Spania și România, dar și numeroși cre-
dincioși din ţară și diaspora.

Preasfi nțitul Teofi l de Iberia a fost ales 
arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe 
Române a Spaniei și Portugaliei, cu 45 vo-
turi, în ședinţa Sfântului Sinod din 15 fe-
bruarie 2018. El este al doilea arhiereu al 
Episcopiei, în această demnitate fi ind hiro-
tonit prima oară Preasfi nțitul Ignatie, actua-
lul Episcop al Hușilor,  în 11 decembrie 2011 
la Catedrala Mitropolitană Sfi nţii Arhangheli 
Mihail, Gavriil și Rafail din Paris, Franţa.

Preasfi nțitul Teofi l de Iberia s-a năs-
cut în 13 mai 1971 localitatea Desești, 
județul Maramureș, din părinții Gherghe 
și Maria.

Între anii 1977-1985 a urmat  Școala 
elementară în satul natal, iar între 1985-1989 
L i c e u l  I n d u s t r i a l  N r .  2  d i n 
Sighetu-Marmației. Din 1989 a fost admis 
la   Seminarul Teologic Ortodox din 
Cluj-Napoca. Facultatea de Teologie a ur-
mat-o la Cluj-Napoca între anii 1992-1996.

În 5 noiembrie 1991 a fost închinoviat 
în obștea Mănăstirii „Adormirea Maicii 
Domnului” din Nicula, iar în 8 martie 
1992  a fost  tuns în monahism cu numele 
de Teofil. Tot în anul 1992 a fost hiroto-

nit  ierodiacon, iar apoi ieromonah pe sea-
ma mănăstirii Nicula.

Între anii 1995-2008 a împlinit slujirea 
de duhovnic al Sfi ntei Mănăstiri „Izvorul 
Tămăduirii” din localitatea Salva, județul 
Bistrița-Năsăud, iar între 2002-2008 a pri-
mit ascultarea de Exarh al mănăstirilor din 
Arhiepiscopia Vadului Feleacului și Clujului.

Din 2008 a fost eclesiarhul Catedralei 
Mitropolitane din Cluj-Napoca, preluând 
și ascultarea de președinte al Consistoriului 
Monahal Eparhial.

În 1998 a fost hirotesit protosinghel, în 15 
august 2002, arhimandrit la Mănăstirea Nicu-
la cu ocazia hramului jubiliar, iar în 10 mai 
2013 a primit distincția „Crucea Patriarhală”.
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Î
n data de 15 februarie, în urma Sinodului Bi-
sericii Ortodoxe Române, afl am că Prea Cu-
viosul Părinte Teofi l Roman era ales arhie-
reu vicar al Episcopiei noastre, urmând să 

poarte titulatura „de Iberia”.
În acel moment nu știam prea multe despre 

Sfinția Sa, neavând foarte multe cunoștinte din 
părțile Clujului. În scurt timp aveam să citesc în 
mediul online despre Părintele Teofi l, despre rea-
lizările sale frumoase, despre colaborările cu Radio 
Renașterea, despre durerea fi ilor săi duhovnicești 
la afl area veștii că avea să plece spre îndepărtatul 
ținut al Regatului Spaniei.

Știam că slujba de hirotonie urma să aibă loc 
în Catedrala din Madrid, știam că împreună cu mai 
mulți preoți colegi, consilieri, protopopi urma să 
ajutăm la organizarea acestui eveniment însă ceea 
ce nu știam era că, într-adevăr, așa cum a spus și 
Prea Sfi nțitul Părinte Timotei la slujba hirotoniei, 
în fapt urma să se scrie istorie în ziua de 15 apri-
lie 2018.

Momentele premergătoare acestei zile a cărei 
cronici încerc să o descriu în rândurile care urmea-
ză au fost reprezentate de ședințe, întâlniri de lucru 
si de organizare propriu-zisă, la care am participat 
cu emoții si bucurii deopotrivă, însă toate acestea 
erau departe de măreția duhovnicească a celor pe 
care le-am trăit.

CRONICA UNEI ZILE ISTORICE

ÎN EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

A SPANIEI ȘI PORTUGALIEI

Spunând măreție, îmi amin-
tesc de reacția mea lăuntrică 
atunci când am afl at că vor parti-
cipa paisprezece ierarhi ai Biseri-
cii Ortodoxe. Amintindu-mi 
această zi, nu pot să nu pomenesc 
zecile de români veniți din Ro-
mânia să își vadă duhovnicul pri-
mind cea mai înaltă treaptă a slu-
jirii bisericești dar și cea mai grea 
dintre toate: hirotonia întru arhi-
ereu. Îmi amintesc și de sutele de 
români veniți din toată Spania și 
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din Portugalia să îl cunoască pe noul lor arhiereu vicar, mâna dreapta și ajutorul de nă-
dejde al Prea Sfi nțitului nostru PărinteTimotei.

Încă din data de 13 aprilie, în Madrid ajungeau avioane din toate colțurile Europei, 
aducându-i pe cei ce doreau să se împărtășească de harul și binecuvântarea unui aseme-
nea eveniment.

Bucuria de a mă regăsi în echipa ce a făcut parte din organizatori a fost împlinită când 
am văzut sâmbătă, 14 aprilie, la slujba Vecerniei, atât de mulți episcopi dragi sufl etelor ce-
lor pe care îi păstoresc, adunați în această catedrală întru împreună slujire, primindu-l pe 
Părintele Teofi l în mijlocul lor spre săvârșirea ipopsifi erii. Bucuria mea a crescut văzând la-
crimi în ochii unora dintre cei afl ați în biserică, împărtășindu-mă de trăirile ce se oglin-
deau pe fețele lor luminate, auzind cântarea îngerească a corului venit special din Cluj.

M-am retras târziu în acea sâmbătă spre casă, gândindu-mă intens la cele ce aveau să 
urmeze în ziua următoare..

Duminică dimineața, în glasuri îngerești, ierarhii noștri erau primiți după datina 
noastră străbună,  în Catedrala din Madrid. Pe chipurile blânde a Preasfi nțitului Părin-
tele nostru Timotei și a Părintelui Teofi l Roman citeam adânca trăire și bucurie a aces-
tui moment.

În Catedrală erau împreună Înaltpreasfințitul Andrei, Înaltpreasfințitul Iosif, 
Înaltpreasfi nțitul Serafi m, Înaltpreasfi nțitul Policarp (Arhiepiscopul grec al Spaniei și Por-
tugaliei), Înaltpreasfi nțitul Varsanufi e, Preasfi nțitului Ignatie, Preasfi nțitului Sofronie, 
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Preasfi nțitului Iustin, Preasfi nțitului Visa-
rion, Preasfi nțitului Siluan, Preasfi nțitului 
Paisie, Preasfi nțitului Marc, Preasfi nțitului 
Sofian, Preasfințitul Gurie, chemați de 
Preasfi nțitului Timotei pentru ca împreună 
să participe și prin rugăciunea lor la primi-
rea în Episcopia Ortodoxă Română a Spa-
niei și Portugaliei a noului arhiereu vicar, 
Preasfi nțitul Părinte Teofi l de Iberia.

Când în Catedrală a răsunat acel „Vred-
nic este?”, toți cei afl ați de față au răspuns 
într-un glas „Vrednic este!”, oprind parcă 
timpul în loc pentru câteva clipe. Când pă-
rintele Teofi l îngenuchea făcând metanii-
le mari, am văzut lacrimi pe obrazul ma-
mei sale, lacrimi de bucurie și de dragoste, 
așa cum vedeam pe chipul tuturor.

Sfânta Liturghie a avut o mare încărcătu-
ră duhovnicească pe care nu o pot exprima 
în atât de săracele mele cuvinte, rămânân-

du-mi doar trăirea, ca o tensiune lăuntrică pe 
care o port și acum înlăuntru-mi.

Am lăcrimat alături de Preasfi nțitului 
Părinte Teofi l când mulțumea mamei lui 
care era prezentă și tatălui său ce privea 
d i n  c e r,  a m  l ă c r i m a t  a l ă t u r i  d e 
Preasfinți-tului Părinte Timotei când 
mulțumea  Înaltpreasfi nțitul Iosif pentru 
tot ajutorul oferit... nu numai eu lăcrimam, 
ci o întreagă Catedrală..

Îmi rămân amintiri adânc întipărite în 
sufl et, îmi rămân clipe pe care le voi lua cu 
mine și le voi povesti la Judecata de pe urmă 
a lui Hristos iar pentru toate acestea, îi 
mulțumesc lui Dumnezeu că m-a învred-
nicit să fi u părtaș la toate, spre Slava Lui, 
Amin.

Preot Cons. Cătălin Panciu
Sectorul comunicare, mass-media si 

rețele sociale
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Î
n urmă cu un deceniu, Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române alegea – 
la propunerea Înaltpreasfi nțitului Pă-

rinte Iosif, Mitropolitul Europei Occiden-
tale și Meridionale – pe Arhimandritul 
Timotei Lauran, în demnitatea de Episcop 
al nou înființatei Episcopii a românilor 
ortodocși din Spania și Portugalia. Cel pro-
pus spre a fi  ales s-a dovedit a fi  omul lui 
Dumnezeu, propunerea însăși și alegerea 
fi ind una inspirată și binecuvântată. 

Născut, crescut, educat și format într-o 
familie de buni creștini ortodocși sătmă-
reni, Părintele Episcop Timotei este un ie-
rarh unic. Este primul și, deocamdată, 
singurul episcop oșan cu rădăcini în isto-
rica localitate Cămârzana din Țara Oașului, 
unde s-a născut tatăl Preasfi nției Sale. 

Obârșia și rădăcinile din care a odrăs-
lit, au rodit atât de frumos pentru clerul 

 PREASFINȚITUL PĂRINTE 

TIMOTEI
AL SPANIEI ȘI PORTUGALIEI

un ierarh misionar

și credincioșii ortodocși români din Spania 
și Portugalia, încât, astăzi, dăm slavă lui 
Dumnezeu pentru felul în care a lucrat, în 
chip minunat, prin chemarea Părintelui 
Episcop Timotei, la cârma Episcopiei 
Spaniei și Portugaliei.

În urmă cu zece ani, la 25 mai 2008, 
am avut bucuria și binecuvântarea, în ca-
litatea de Arhiereu-Vicar și delegat al 
Înaltpreasfi nțitului Părinte Arhiepiscop 
Justinian, să particip în fruntea unei nu-
meroase delegații de sătmăreni, conduși 
de Părintele Protopop Ioan Socolan, la hi-
rotonia întru arhiereu și instalarea în dem-
nitatea de „întâiul” episcop al nou 
înfi ințatei Episcopii a Spaniei și Portugaliei, 
a Preasfi nțitului Părinte Episcop Timotei.

Având metania la Mănăstirea Nicula, 
cred că este a doua rodire arhierească a 
aceastei mănăstiri istorice din Arhiepisco-
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pia Vadului, Feleacului și Clujului, după 
Preasfințitul Părinte Vasile Someșanul, 
cea de-a treia fi ind de dată recentă și anu-
me: ridicarea nașului de călugărie și du-
hovnic al Preasfi nțitului Părinte Timotei, 
la însăși propunerea Preasfi nției Sale, a 
Părintelui Arhimandrit Teofi l Roman, la 
rangul de Arhiereu-Vicar al Spaniei și Por-
tugaliei, spre a-i fi  coloborator, eveniment 
care s-a petrecut anul acesta, pe 15 apri-
lie 2018, în noua și monumentala Cate-
drală Ortodoxă din Madrid. 

Dacă tot vorbim de catedrală nouă și 
monumentală, în cel mai curat stil româ-
nesc din Madrid, aș dori să mărturisesc, ca 
un frate puțin mai mare decât Preasfi nțitul 
Părinte Timotei (ca vârstă), că este o rea-
lizare unică, istorică și care i se datorează. 

La temelia ei, a noii reședințe episcopale 
și a sediului administrativ din interiorul 
acesteia, Preasfințitul Părinte Timotei a 
așezat, pe lângă eforturile materiale și fi -
nanciare făcute împreună cu preoții și 
credincioșii Episcopiei Spaniei și Portuga-
liei, multă jertfă și multă osteneală. Nici nu 
știm în câte nopți nu a închis ochii, pentru 
că în afară nu-i ca în țară, ca să facă rost de 
resursele fi nanciare necesare spre a duce 
la bun sfârșit acest proiect unic în Spania, 
care va asigura păstrarea identității cultu-
rale, naționale și ortodoxe a românilor din 
Peninsula Iberică.

Noi, ierarhii din țară, îi mulțumim, îl 
prețuim și îl cinstim pentru această reali-
zare a dărurii și dăinuirii românilor din 
afara granițelor României.
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Acum, când se împlinește un deceniu dens și mult roditor, în care Episcopul Spaniei 
și Portugaliei, Preasfi nțitul Părinte Timotei, secondat de Preasfi nțitul Părinte Arhiereu – 
Vicar Teofi l de Iberia, are în păstorire peste un milion de români ortodocși constituiți 
în peste 130 de parohii și 3 mănăstiri, numărul acestora fi ind în creștere, Îl rugăm pe 
Mântuitorul Iisus Hristos -Arhireul Cel Veșnic, să-i dăruiască îndelungată înzilire și 
ani mulți, cât Centenarul României întregite, pe care îl aniversăm, să-i ajute să ducă la 
bun sfârșit toate cele ce sunt de împlinit și toate proiectele pe care le are în vedere spre 
bucuria preoților și credincioșilor de sub omoforul Preasfi nției Sale. 

 
Întru mulți și binecuvântați ani, iubite întru Hristos fr ate,

Timotei al Spaniei și Portugaliei!

Baia Mare,
23 aprilie 2018
† I U S T I N

Episcopul Maramureșului și Sătmarului
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P
reafi nțitul Timotei, episcopul or-
todox al românilor din Spania și 
Portugalia, împlinește zece ani de 
episcopat. O cifră rotundă, a că-

rui împlinire dă prilej de sărbătoare, de bu-
curie, de evaluare, de bilanț și de proiecte 
de viitor. Episcopa Ortodoxă Română a Spa-
niei și Portugaliei este una dintre cel mai în-
fl oritoare ale diasporei, iar motorul acestei 
nașteri și înfl oriri este episcopul ei. Nașterea, 
dezvoltarea și creșterea duhovnicească, este 
vie, curată, luminoasă, strălucitoare. O 
naștere și creștere a Ortodoxiei, în plinăta-
tea ei: Liturgică, canonică, dogmatică, mo-
rală, ascetic, duhovnicescă, gospodărească. 
Creșterea și dezvoltarea este vizibilă atât ca 
extindere, dar mai ales ca adâncime de duh, 
ca profunzime a trăirii, fapt văzut și simțit 
cu ochii și simțurile duhovnicești.

Pe Preasfi nțitul Timotei îl cunosc din 
anul 1994. Era student în anul întâi, la 
Facultatea de Teologie din Cluj, iar eu eram 
frate la Mânăstirea Nicula. Venea și stătea 
anumite perioade la mânăstire, încadrat 
ca frate, fi ind trecut pe viu, prin toate as-
cultările. Alterna venirile la Mânăstirea 

PREASFINȚITUL

TIMOTEI 
LA ZECE ANI DE EPISCOPAT

Nicula cu cele de la Mânăsirea Salva, unde 
se mutase duhovnicul său (de câțiva ani, 
de când s-a îmbolnăvit Preasfi nțitul Vasile 
Someșanul, părintele Teofil mi-a fost și 
mie duhovnic), actualul arhiereu vicar 
Teofi l de Iberia. 

Apoi a venit de tot, s-a călugărit și a fost 
hirotonit ierodiacon și ieromonah în mar-
tie 1998. În acel an eu am fost hirotonit 
ierodiacon, după ce am fost călugărit un an 
mai devreme. Am trăit vremuri binecuvân-
tate și momente frumoase, de lumină și adân-
că bucurie duhovnicească. Era un sobor fru-
mos de părinți și frați, nouăzeci la sută tineri, 
dar plini de curăție și de râvnă sfântă. Acolo 
în „Casa Maicii Domnului de la Nicula” 
ne-am legat sufl etește și duhovnicește, pen-
tru toată viața și pentru veșnicie. Chiar dacă 
nu ne vedem des, duhovnicește suntem îm-
preună, în comuniune, și aceasta simțim. 
Precum este sufletul mai adânc și mai de 
preț decât trupul, tot așa călugării născuți 
duhovnicește în aceiași mânăstire, sub 
aceeași binecuvântare duhovnicească, sunt 
legați cu legături adânci, poate mai mult de-
cât frații de sânge. Aceste legături cresc, se 
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mențin și se dezvoltă în veșnicie, întru  bu-
curia împărtășirii frățești.

Preasfințitul Timotei este călugăr de 
vocație, un preot și un episcop de vocație. 
Acesta nu de acum. Am constatat-o cu bu-
curie, acum un sfert de veac, când venea ca 
fratele Felician, că în fi ința sa lăstăriseră mu-
gurii virtuților călugărești. Negrabnic la 
vorbă, mai degrabă tăcut, smerit, ascultă-
tor, cuviincios, ajutător, îndatoritor, harnic, 
rugător, râvnitor la slujbe și la ascultări, avea 
de atunci o evlavie adâncă, potolită, stăpâ-
nită de o voință tare. Un an, doi mai târziu 
(1995-96), aveam să-i cunosc bine părinții 
după trup. Rămâneau uneori vreme înde-
lungată în mânăstire, iar eu fi ind arhonda-
rul acesteia am avut prilejul de a-i găzdui și 
cunoaște bine. Mi-au plăcut! Oameni 
minunați! Buni la suflet, curați la inimă, 
smeriți, cuviincioși, înțelepți, răbdători, 

monumente de bun simț. Îmi amintesc de 
ei întotdeauna cu drag. Domnul puterilor 
și al bunătății să-i păzească în bucuria și cin-
stea Sa, să le dea răsplata Lui, pentru felul 
în care și-au crescut odrasla pentru slujba 
Celui singur vrednic de slujit. 

Preasfi nțitul Timotei a crescut frumos 
și în pace. De la hirotonia sa întru ieromonah, 
îmi amintesc cuvântul neuitatului nostru 
Mitropolit Bartolomeu, care la vremea pre-
dicii vorbea poporului cu bucurie și admirație 
despre tânărul ieromonah Timotei.

A plecat apoi în Franța. S-a desăvârșit 
atât în studiile teologice (a studiat o vreme 
și medicina), dar mai ales în trăirea liturgi-
că, duhovnicească. Ne-am văzut mai rar o 
vreme, eu devenind stareț la Mânăstirea 
Cristorel, unde a venit odată, apoi la Râșca 
Transilvană, timp în care ne-am văzut o 
dată la Mânăstirea Ciucea, unde a fost o 
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vreme duhovnic. Ne-am păstrat în rugăciu-
ne și neuitare!

În anul 2008 a fost ales Episcop al 
Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și 
Portugaliei. O slujire măreață, strălucitoa-
re și grea  în același timp, ca și Crucea lui 
Hristos, învăluită în nimbul și lumina 
Învierii. Această înălțare avea să-l facă mo-
del, păstor și părinte pentru mulți, cum spu-
ne Evanghelia. Pentru sute de preoți și mo-
nahi, zeci și sute de mii de credincioși. A 
primit sarcina și ascultatarea apostolică a 
arhieriei, întru vrednicia tinereții, aseme-
nea Sfântului Apostol Timotei (ocrotitorul 
spiritual) odinioară.

Virtuților creștine și ascultării încerca-
te, în care își punea încrederea Sfântul 
Apostol Pavel atunci, le-a urmat și tânărul 
Arhimandrit Timotei Lauran. Ele l-au re-
comnadat Sfântului Sinod, clerului și 
credincioșilor din Spania și Portugalia, iar 
nădejdile au fost deplin îndreptățite. Acum, 
odată cu trecerea anilor, nădejdile de atunci,  
sunt o adâncă, vădită certitudine.

La hirotonia întru arhiereu l-am însoțit 
doar  cu gândul și cu ruga, fi ind atunci îm-
preună cu actualul Preasfi nțit Teofi l Roman 
singurii preoți-ieromonahi la Catedrala din 
Cluj, de unde nu puteam pleca. 

L-am vizitat și întâlnit de câteva ori în 
Spania, la Madrid. Am slujit împreună la 
Burgos. După întâlnire și împreuna-sluji-
re, am rămas cu același sentiment de iubi-
re, prețuire și evlavie profundă care se înfi -
ripase odinioară, adăugate de un spor de 
înțelepiune, de cunoaștere, de bucurie și 
de nădejde.

În cei zece ani, atât Preasfi nțitul Timotei, 
cât și Episcopia Spaniei și Portugaliei, au 
crescut mult. Au fost (și încă mai sunt) 
greutăți, ca pretutindeni. Dar Preasfi nțitul 
trece peste ele cu rugăciune și răbdare. 
Călugărește! Știe prea bine că rădăcinile 
stejarului se adâncesc și se întăresc sub vân-
turi, sub vijelii și furtuni, iar Biserica lui 
Hristos, plutind pe marea învolburată, 
zărește cu bucurie malul și tărâmul veșniciei.

Lăstarii virtuților  călugărești, preoțești 
și arhierești, pe care îi priveam  cu dmirație,  
acum un sfet de veac, s-au făcut pomi rodi-
tori, cu rădăcini adânci, cu coroană bogată, 
cu ramuri multe încărcate, care bucură cu 
roade Biserica-grădină a  lui Hristos.

Îi doresc Preasfi nțitului Timotei, din 
inimă, sănătare, mântuire, lui și turmei sale,   
bună-sporire duhovnicească și rodire bo-
gată, întru toate ostenelile pe care le sea-
mănă – uneori cu durere și lacrimi – în ogo-
rul Bisericii străbune. Spre persoana Sa 
iubită și spre întreaga  Eparhie,  alcătuită 
din cler, mohahi și popor, privim cu iubire 
și admirație. Și cu nădejde! 

Acum puterea duhovnicească s-a îndoit. 
Ea va crește mereu prin puterea lui Hristos. 
Prin harul Duhului Sfânt, alături de duhov-
nicescul Părinte, Preasfințitul Teofil, 
Ortodoxia românească în pământul iberic 
va înfl ori și rodi înzecit și însutit. Așa să fi e!

Întru mulți, fericiți și binecuvântați ani, 
Preasfi nțite Părinte Timotei!

Arhimandrit Andrei Coroian
Consilier pentru Cateheză și Misiune

Episcopia Devei și Hunedoarei.
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Î
nceputur i le  mi s iuni i  or todoxe 
românești în cele două țări vecine din 
Peninsula Iberică, cristalizată sub for-

ma unei structuri eclesiastice la nivel de 
eparhie, au presupus privațiuni și felurite 
lipsuri. Greul acestor prefaceri l-a dus tână-
rul vlădică Timotei, alesul Sinodului de la 
București să fie Păstorul conaționalilor 
stabiliți în Spania și Portugalia, începând cu 
luna mai anului 2008. 

A avut privilegiul să fi e înconjurat cu 
dascăli buni și duhovnici iscusiți, ce i-au 
șlefuit caracterul, începând din Clujul stu-
diilor universitare, continuând cu viețuitorii 

VLĂDICA TIMOTEI, 

UN MISIONAR STATORNIC

căliți în tainele despătimirii din chinovia 
Niculei, loc al făgăduințelor monahale asu-
mate pentru veșnicie, sub privirea Maicii 
din Icoana înlăcrimată. Trebuiesc amintite 
apoi fi gurile a doi ierarhi - mentori, nume-
le lor pronunțându-se întotdeauna cu fi o-
rul admirației, mereu viu în căușul inimii: 
Avva Bartolomeu Mitropolitul, alesul din 
Biserica triumfătoare și harismaticul vlădi-
că Vasile Someșanul, „chip al blândețelor”. 

Acestora le-a urmat nemijlocit Părintele 
Mitropolit Iosif de la Paris, cu Școala du-
hovnicească patronată de Înaltpreasfi nția 
Sa în Occident, ce se revendică patristic. 
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Tocmai de aceea ierarhii din Sinodul 
Mitropolitan sunt toți într-un duh și un cu-
get, răspândind în jur arome fi localice, ur-
mători fi deli ai predaniilor Părinților celor 
sfi nți, aureolați în Sinaxare.

Aruncat în luptă fără prea multe resurse 
decât cele interioare, cu o discreție pildui-
toare a reușit să depășească elegant bariere 
mentale și încremeniri instituționale, 
modelându-și principiile slujirii episcopale 
după chipul Arhiereului Suprem: „Că v-am 
dat vouă pildă, ca, precum v-am făcut Eu 
vouă, să faceţi și voi” (In. 13, 15). Statornic 
în crezu-i, cu răbdare virtuoasă, purtându-și 
tăcut crucea arhieriei, a convertit cu timpul 
pragurile inițiale în rodiri pastorale grăitoa-
re. Intuind talantul din făpturi, și-a ales atent 
colaboratori  harnici, nu pentru a-i investi cu 
efemere dregătorii lumești, ci pentru a-i ca-
pacita voluntar la osteneli în via Domnului. 
Căci „secerișul este mult, dar lucrătorii sunt 
puțini.” (Matei 9, 37). 

Multe familii de preoți din eparhie l-au 
ales duhovnic, cunoscându-le astfel îndea-
proape grijile și năzuințele, mângâindu-i pe 
fi ecare după a sa bunătate. Cumpănit veghe-
tor, adept al bunei-măsuri în toate, Părinte 
înțelept sub epitrahil pentru poverile sufl etești 
luate de pe sufl etul fi ilor duhovnicești,  a cu-
cerit inimi pentru Evanghelie.

Peste toate izbânzile misionare, dobân-
dite cu trudă și trezvie  îndelungă, ca un co-
rolar, stă azi drept mărturie Catedrala româ-
nilor ortodocși din Madrid, districtul Latina 
(topos cu nume providențial, ce trimite la 
rădăcini comune celor două nații, români și 
spanioli, deopotrivă). Catedrala noastră, pusă 
sub oblăduirea Maicii Luminii, se constituie 
în nava - amiral a bisericilor Ortodoxiei 
românești din Peninsula Iberică, înălțându-se 
demn și stând ferm ancorată, gata să străba-
tă furtunile istoriei unui neam ce și-a purtat 
mereu credința cu el, și-n patriile de adopție, 
ca de altfel pretutindeni în lume.

Ctitor de zidiri sfi nte și arhitect de su-
fl ete, vlădica cu nume de apostol a trăit de 
curând o mare bucurie interioară: dacă 
acum douăzeci de ani pășea sfi os întru asu-
marea îngerescului chip, pe prispa de Cer 
din văzduhul Niculei, condus sub mantie 
de nașul de călugărie, părintele Teofil 
Roman, călăuzitor delicat și statornic la cea-
suri prelungi de taină, iată că azi, din voia 
Stăpânului a toate, își primește sub omofor 
pe bunul său duhovnic dintru începuturi, 
chemat la o treaptă mai înaltă în slujirea 
Bisericii. Dacă în urmă cu un deceniu, ipo-
psifiul Timotei Lauran primea Taina 
Hirotoniei pe o scenă centrală într-un cort 
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spațios, amenajat în aer liber, în localitatea 
madrilenă Alcalá de Henares, noi neavând 
atunci vreun spațiu propriu de slujire, iată 
că acum, din mila Cerului, s-a plinit con-
sacrarea întru demnitatea episcopală a no-
ului său arhiereu-vicar, Preasfi nțitul Teofi l 
de Iberia, într-un lăcaș emblematic și sa-
cru, loc simbolic de păstrare a identității și 
spiritualității noastre, unde se respiră dia-
fan veșnicie românească. 

Într-o lume desacralizată, o eparhie din 
diaspora a crescut dinamic în ultimii ani, 
axată sacramental pe Liturghie și fi lantro-
pie, piloni fundamentali ai unei vieți comu-
nitare autentice, sub păstorirea primului ei 
întâi-stătător. Trăitori într-un mozaic 
pluri-confesional și multi-etnic, cei peste 
un milion de compatrioți aveau nevoie de 
stabilitate canonică, de continuarea și întă-
rirea legăturilor cu Biserica mamă, singura 
ce se îngrijește de sufl etul neamului, man-

datând pentru fi ecare comunitate un sluji-
tor devotat, cu vocație misionară, gata „să-și 
pună sufl etul pentru oile sale”. 

Se scurg anii în crugul vremurilor, cer-
nând vrednicii, iar timpul își desăvârșește 
molcom menirea sa, înnobilându-le. Cu-
noscătorii care discern în profunziume ade-
vărul lucrurilor pot spune răspicat: aceasta 
nu e doar lucrare omenească, ci una sfântă, 
celestă, în care Domnul lucrează nemijlo-
cit, întru aleșii Săi ! Totul privit ca mărturi-
sire și primit ca Dar din darurile nesfârșite 
ale Providenței.

La ceas aniversar, îi închinăm Chiriar-
hului nostru, Preasfi nțitul Părinte Timotei, 
Episcop al Spaniei și Portugaliei, un gând 
curat ca mierea din prisacă, așternut în 
șoapte de rugă doxologică ! 

Doamne îl păzește întru mulți ani !

Pr. Dorin Sas
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P
entru un an de zile (septembrie 2016 
- septembrie 2017), am avut bine-
cuvântarea de a activa sub oblădui-

rea Preasfi nțitului Părinte Timotei al Spani-
ei și Portugaliei. Nu mă cunoștea în 
momentul în care i-am prezentat un proiect 
misionar pentru Vilaller (în munții Pirinei), 
loc unde se înfi ințase o mănăstire de maici. 
A fost foarte deschis la idee, deși era ceva 
mai neobișnuit ca un preot de mir să gesti-
oneze o lucrare misionară și duhovnicească 

PREASFINȚITUL

TIMOTEI
DISCERNĂMÂNT DUHOVNICESC 

ȘI REALISM LUCRATIV

ce urma să se construiască în jurul unei obști 
unde urma să aduc câteva ucenice. Am vă-
zut atunci că este un om profund ancorat în 
realitatea contemporană și care înțelege foar-
te bine dimensiunea dinamică a Sfintei 
Tradiții. Dar a cerut răgaz până să dea un răs-
puns. Am știut că va pune la rugăciune, că 
va căuta încredințare de la Dumnezeu. Au 
urmat apoi luni de zile în care am constatat 
că Preasfi nțitul Timotei are înțelepciunea 
de a acorda omului încredere, dar și de a ve-
ghea, cu discreție și delicatețe, ca lucrurile 
să se petreacă în bună rânduială și pe placul 
Domnului. Anul acela a fost și unul în care 
eram foarte des solicitat să slujesc, să 
conferențiez în câte o comunitate ortodoxă 
ori să susțin, alături de soție, Cristina, diver-
se seminarii sau ateliere de lucru. Cerând bi-
necuvântare pentru fi ecare astfel de lucrare, 
la un moment dat Preasfi nțitul Timotei mi-a 
spus, cu glas părintesc: „Să mergeți acolo 
unde sunteți solicitați, dar să aveți grijă și la 
oboseala care se poate acumula, să vă găsiți 
și timp de odihnă”. 
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Așa l-am cunoscut eu pe Preasfi nțitul 
Timotei: deschis, dar căutând încredințare 
pentru toate, prețuind libertatea celuilalt, 
dar fi ind prezent oricând spre îndrumare 
și ajutor, cântărind benefi ciul pe care cine-
va îl poate aduce misiunii în diaspora, dar 
și extrem de atent la nevoile personale ale 
fi ecărui lucrător din ogorul Domnului, răb-
dător și iertător, dar ferm atunci când este 
nevoie. Un ierarh al discernământului du-
hovnicesc și al realismului lucrativ. Sunt ex-
trem de recunoscă-
tor lui Dumnezeu că 
mi-a dat șansa de a-l 
cunoaște și de a lu-
cra sub oblăduirea 
P.S. Timotei pentru 
o vreme. Am învățat 
multe, mi-am clari-
ficat aspecte ce țin 
de viața duhovni-
cească și am avut 
experiențe misiona-
re pe care nu le pu-

team avea în țară. Și eu, și soția, și ucenice-
le care au rămas în obștea de la Vilaller îi 
suntem îndatorați și rugăm pe Dumnezeu 
să-l țină sănătos întru mulți ani și să-l în-
vrednicească de mult har, cu rod atât de bi-
necuvântat pentru tânăra Eparhie a Spaniei 
și Portugaliei!

Preot Constantin Sturzu,
Consilier al Sectorului Relații și Comunicații 

Publice al Arhiepiscopiei Iașilor
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T
răim vremuri tulburi în care 
toate valorile propovăduite de 
Biserica Ortodoxă Cea Una 
în numele lui Iisus Hristos 

timp de 2000 de ani sunt răstălmăcite,  ne-
gate,  contestate  și murdărite. Într-o lume 
din ce în ce mai laicizată, se încearcă  o 
discreditare fățișă a Bisericii Ortodoxe și 
a valorilor ei. În aceste vremuri mai grele 
parcă ca oricând, tot mai mulți români iau 
calea exilului într-un exod dureros pen-
tru ei înșiși dar mai ales pentru țara și nea-
mul Românesc. Chiar dacă trăim aici în 

 Gând din inimă

    la ceas aniversar

diaspora nu vom uita niciodată că moșii 
și strămoșii noștri au luptat până la jertfa 
supremă pentru credință și pentru neam! 
Au iubit pe Hristos Cel Răstignit, neamul 
românesc și această țară minunată pe care 
ne-au lăsat-o întreagă! 

Lumina caldă a Învierii ne aduce în 
acest an o frumoasă   aniversare : se 
împlinesc 10 ani de când Preasfi nțitul nos-
tru Episcop Timotei a fost ales și hiroto-
nit Episcop al Episcopiei Ortodoxe  
Române a Spaniei și Portugaliei. Ani de 
rugăciune, de muncă și alergare, de 
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împreună lucrare dar și de realizări. 
Catedrala Ortodoxă de la Madrid pe care 
Preasfinția Sa a ctitorit-o strălucește 
înălțându-și turlele spre cer, rugăciune 
veșnică către Dumnezeu, o frumoasă măr-
turie ortodoxă în mijlocul unei lumi occi-
dentale aproape laicizată, dar și o chema-
re pentru românii ortodocși și nu numai, 
de a intra în casa și în slava lui Dumnezeu. 
În toți acești ani s-au înfi ințat zeci de pa-
rohii, mulți crestini având posibilitatea și 
bucuria de a păși și a rămîne în Biserica lui 
Hristos pe care o alcătuim cu toții „de la 
vlădică până la opincă ”. Îi mulțumim 
Preasfi nțitului Timotei pentru toate, dar 

mai ales pentru felul deschis de a aborda 
problemele, pentru sinceritate și căldură 
și pentru curajul de care a dat și dă dova-
dă mărturisind cu tărie Ortodoxia și pe 
mărturisitorii și martirii cărora le-au fost 
răpite tineretul și chiar viața pentru 
credință si dragoste de neam. Noi vă sun-
tem alături și vă  vom urma cu credință și 
cu dragoste! Să ne trăiți întru mulți ani 
fericiți Preasfinția Voastră și Bunul 
Dumnezeu să vă ajute, împreună cu noul 
episcop vicar, Preasfințitul Teofil să vă 
povățuiți turma pe calea mântuirii! Amin!

Ovidiu Dorel Mocan
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Episcopia Spaniei
     și Port ugaliei
     10 ani în imagini
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