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2023: „Anul omagial al 

pastorației persoanelor 

vârstnice“ și „Anul 

comemorativ al imnografilor și 

cântăreților bisericești (psalți)“ 

     „Fraților, mulțumim cu bucurie Tatălui celui ce ne-a învrednicit pe 

noi să luăm parte la moștenirea sfinților, întru lumină. El ne-a scos de 

sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului iubirii 

Sale, întru Care avem răscumpărarea prin sângele Lui, adică iertarea 

păcatelor. Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi 

născut decât toată făptura. Pentru că întru El au fost făcute toate, cele 

din ceruri și cele de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie 

tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El 

și pentru El. El este mai înainte decât toate și toate prin El sunt 

așezate. Și El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, 

Întâiul-Născut din morți, ca să fie El Cel dintâi întru toate“.  
   (Coloseni I, 12-18) 

  

            
           

 

     „În vremea aceea, intrând Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece 

bărbați leproși, care au stat departe și care au ridicat glasul, zicând: 

Iisuse, Învățătorule, miluiește-ne! Și, văzându-i, El le-a zis: Duceți-vă 

și vă arătați preoților. Dar, pe când ei se duceau, s-au curățit. Iar unul 

dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors, cu glas mare slăvind pe 

Dumnezeu. Și a căzut cu fața la pământ la picioarele lui Iisus, 

mulțumindu-I. Iar acela era samarinean. Și răspunzând, Iisus a zis: 

Oare nu zece s-au curățit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se 

întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt 

neam? Și i-a zis: Ridică-te și du-te! Credința ta te-a mântuit!“. 
      (Luca, XVII, 12-19) 
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„Cu dragoste în Hristos, Vă aducem la cunoștință că Sfântul Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din 16 decembrie 2021, 

a examinat referatul Cancelariei Sfântului Sinod privind declararea anului 2023 în 

Patriarhia Română ca Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice și Anul 

comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți).  

În referatul prezentat, s-a menționat că, la inițiativa Preafericitului Părinte 

Patriarh Daniel, Cancelaria Sfântului Sinod a formulat această propunere, care 

are ca motivație principală dorința de a acorda o mai mare atenție pastorației 

persoanelor vârstnice în contextul actual al unei societăți marcate de 

individualism și secularizare. Astfel, se dorește o intensificare a participării 

persoanelor vârstnice la viața Bisericii, o mai consistentă implicare a familiei, 

Bisericii și societății în sprijinul persoanelor vârstnice, precum și o intensificare a 

activităților social-filantropice și culturale dedicate acestei categorii de       

credincioși. Pentru Anul comemorativ, motivația este dată de dorința de a cinsti 

pe autorii și interpreții muzicii bisericești, ca exemple elocvente de cultivare a 

muzicii bisericești, care susține rugăciunea și intensifică viața liturgică a      

comunităților bisericești. 

      Prin această inițiativă, se au în vedere următoarele obiective principale: 

•  pregătirea din timp a evenimentelor care urmează să se desfășoare în 

cursul Anului omagial și comemorativ 2023 prin studii, articole, cărți de reflecție 

și manifestări cu caracter liturgic, duhovnicesc, cultural-educativ, social-

filantropic și teologic-științific la toate nivelurile, organizarea de congrese, 

colocvii, seminarii, conferințe administrative preoțești și cercuri pastorale cu tema 

„Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice“ și „Anul comemorativ al 

imnografilor și cântăreților bisericești (psalți)“; 

• evidențierea temelor și a activităților prin mijloacele media ale B. O. R.; 

• evaluarea, la încheierea anului, a modului de aducere la îndeplinire în 

eparhii a programului-cadru de celebrare a celor două teme. 

În acest sens, la Cancelaria Sfântului Sinod a fost redactat un program-

cadru (liturgic, cultural și mediatic) intitulat „2023 - Anul omagial al 

pastorației persoanelor vârstnice“ și „Anul comemorativ al imnografilor și 

cântăreților bisericești (psalți)“. 

Program-cadru (liturgic, cultural şi mediatic) 2023 –  

„Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice“ și „Anul comemorativ al 

imnografilor și cântăreților bisericești (psalți)“ în Patriarhia Română 

I. În primul semestru al anului 2023 va fi tratată tema: „Anul omagial al 

pastorației persoanelor vârstnice“, care va fi prezentată astfel: 

1. Forme ale pastorației și/sau cinstirii persoanelor vârstnice în Sfânta 

Scriptură: 
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a. Porunca cinstirii părinților (Ieșirea 20, 12; Deuteronom 5, 16; Ecclesiast 3, 

3-8; 7, 28; Matei 19, 19; Marcu 7, 10); 

b. Dumnezeu ocrotește și binecuvântează persoanele în vârstă (Facerea 18, 11-

13; Levitic 19, 32; Deuteronom 28, 50); 

     c. Chipuri de persoane în vârstă care s-au remarcat, în Sfânta Scriptură, ca 

exemple de viețuire creștină (prorocița Ana, dreptul Simeon, preotul Zaharia 

etc.); 

d. Bătrânețea, vârstă a înțelepciunii (Iov 12, 12; Pilde 16, 31; Cartea lui 

Solomon 4, 9; Ecclesiast 8, 9); 

e. Bătrânii, în calitate de sfătuitori ai comunității. „Datina bătrânilor” 

(Iezechiel 8, 11; Ecclesiast 25, 7-8; Matei 15, 2; Marcu 7, 3, 5); 

f. Calitățile persoanelor în vârstă (Tit 2, 2-3); 

g. Tinerii sunt educați să îi cinstească pe cei în vârstă (Pilde 22, 6; 23, 22; 

Ecclesiast 6, 35; 8, 6). 

2. Repere privind pastorația persoanelor vârstnice în viața Bisericii: 
a. Despre respectul datorat persoanelor în vârstă în literatura patristică; 

b. Biserica este universală, pentru tot omul care este în lume (In. 1, 9), tânăr 

sau bătrân; 

c. Fenomenul de „îmbătrânire” a populației, o provocare pastorală și misionară 

în viața Bisericii; 

d. Forme concrete de pastorație a persoanelor vârstnice în istoria Bisericii: 

azilurile de bătrâni, centrele de ocrotire, spitale etc.; 

e. 1 octombrie - Ziua internațională a persoanelor vârstnice. 

3. Parohia, familia și persoanele vârstnice: 
a. Rugăciunile pentru sănătatea persoanelor în vârstă; 

b. Activități social-filantropice orientate către sprijinirea persoanelor 

vulnerabile, în special a vârstnicilor părăsiți sau a celor care se află în situații 

dificile; 

c. Pastorația vârstnicilor din scaunul de Spovedanie; 

d. Educația și formarea tinerilor în direcția responsabilizării, cinstirii și 

respectării persoanelor în vârstă; 

e. Rolul experienței bătrânilor în viața parohiei; 

f. Conlucrarea preotului paroh cu specialiști (medici, psihologi, asistenți 

sociali, autorități etc.) în scopul ajutorării persoanelor vârstnice; 

g. Preocuparea pentru interesele vârstnicului. Respectul față de drepturile 

fundamentale și demnitatea persoanei în vârstă. 

4. Realități și provocări actuale privind pastorația persoanelor vârstnice: 
a. Marginalizarea persoanelor vârstnice și excluziunea socială a acestora; 

b. Vârsta a treia, o perioadă amenințată de singurătate. Exodul tinerilor; 

c. Violența fizică și psihică asupra persoanelor vârstnice; 
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d. Nevoia de asistență continuă a persoanelor vârstnice. Provocarea oferită de 

asistența instituționalizată; 

    e. Formarea și educația tinerilor în direcția ocrotirii și ajutorării persoanelor 

vârstnice; 

f. Eutanasia, formă de necinstire a persoanelor vârstnice. 

II. În al doilea semestru al anului 2023 va fi tratată tema: „Anul 

comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți)”, care va fi 

prezentată astfel: 

1. Despre cântarea religioasă în Sfânta Scriptură: 
a. Psalmii și rolul acestora în cadrul cultului liturgic și celelalte cântări biblice 

vechi-testamentare; 

b. Muzica, formă de slăvire a lui Dumnezeu (Psalmi 32, 2; 42, 5; 2 Cronici 5, 13); 

c. Exemple de imnuri creștine nou-testamentare: cântarea Maicii 

Domnului (Luca 1, 46-55), cântarea îngerilor în noaptea Nașterii 

Mântuitorului (Luca 2, 14), cântarea dreptului Simeon (Luca 2, 9) etc.; 

d. Cântarea religioasă și rolul acesteia în cadrul primelor comunități creștine 

(Matei 26, 30; Efeseni 5, 19; Coloseni 3, 16); 

e. Chipuri de melozi în cărțile Sfintei Scripturi (Moise, psalmistul David, 

regele Solomon etc.). 

2. Importanța cântului ¬liturgic potrivit Sfintei Tradiții ortodoxe. Chipuri de 

imnografi creștini: 

a. Imnografia și imnologia creștină, forme de păstrare și de transmitere a 

dreptei credințe; 

b. Influența culturii grecești asupra dezvoltării muzicii psaltice; 

c. Imnurile creștine ca formă de exprimare a adevărului revelat, în literatura 

patristică; 

d. Repere canonice cu privire la muzica bisericească (canoanele 65 și 69 

apostolice; canonul 76 IV Ecumenic; canonul 75 Trulan, canoanele 2 și 14 VII 

Ecumenic; canonul 15 Laodiceea);                 

e. Introducerea celor opt ehuri în cultul Bisericii. Sfântul Ambrozie al 

Mediolanului († 397), Sfântul Grigorie Dialogul († 604), Carol cel Mare (742-

814)“.                               (Va urma) 
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