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Introducere

Creșterea numerică și geografică a diasporei românești 
de-a lungul ultimelor decenii, mai ales după căderea regi-
mului comunist și aderarea României la Uniunea Euro-
peană, a creat premisele identificării și înființării unor 
forme organizate ale vieții culturale, spirituale și sociale a 
comunităților de români din afara granițelor țării noastre. 
Una dintre cele mai importante instituții care s-a îngrijit de 
cultivarea unei identități naționale, precum și de păstrarea 
valorilor religioase și culturale ale românilor din diaspora 
este Patriarhia Română. Rămânând fidelă misiunii ei de 
îndrumare și sprijinire a credincioșilor, Patriarhia Română 
a manifestat în ultimii treizeci de ani o atenție fără prece-
dent față de comunitățile ortodoxe românești din străină-
tate, concretizată prin înființarea de numeroase eparhii și 
parohii care să răspundă preocupărilor spirituale multiple 
ale românilor care trăiesc departe de locurile natale. 

Despre o istorie a emigrației românilor se poate vorbi 
de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 
al XX-lea. Cauzele au fost diverse: cele două Războaie 
Mondiale, instaurarea regimului comunist în România, 
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lunga tranziție după evenimentele din decembrie 1989 
spre o lume liberă, democratică și prosperă. Biserica Orto-
doxă Română, martoră a tuturor acestor momente din 
istoria recentă, a manifestat o grijă aparte față de credin-
cioșii ei de peste hotare, chiar și atunci când regimurile 
totalitare făceau aproape imposibilă o astfel de misiune. 
Putem afirma că, în cei aproape 100 de ani de când Patri-
arhia Română a luat ființă, toți cei șase întâistătători ai 
Bisericii noastre au considerat că susținerea comunităților 
de români din diaspora este o datorie fundamentală și o 
mare responsabilitate. 

Această lucrare a căpătat noi dimensiuni în timpul 
păstoririi Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române. Începând cu anul 2007, un număr din 
ce în ce mai mare de români au plecat în străinătate datorită 
unor contexte socio-economice și politice favorabile. Biserica 
a arătat că nu este doar o instituție spirituală, ci și un promo-
tor al identității religioase și culturale, precum și un parte-
ner implicat și onest al statului român în relația cu cetățenii 
săi de pretutindeni. Astfel, în afara frontierelor, Patriarhia 
Română are astăzi în jurisdicție patru arhi episcopii (toate 
având și rang de mitropolii) și nouă episcopii, cu un total de 
1.337 de parohii și 64 de așezăminte monahale românești, 
deservite de 1.245 de clerici români1.

1 Cf. mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Orto-
doxe Române, adresat cu prilejul aniversării a 162 de ani de la Unirea Prin-
cipatelor Române (24 ianuarie 2021). A se vedea «https://basilica.ro/patri-
arhia-romana-binecuvanteaza-si-sustine-comuniunea-romanilor-de-pretu-
tindeni-patriarhul-daniel-de-ziua-unirii-principatelor/, 24/03/2022».
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Prezența Bisericii Ortodoxe Române în diaspora, prin 
numărul mare de parohii, este, în primul rând, o manifestare 
a dragostei sale față de mulțimea credincioșilor români, dar 
și o mărturie că, într-o societate aflată în continuă evoluție 
și într-un amplu proces de secularizare, ea poate deveni un 
reper de stabilitate și echilibru, o binefacere și o bucurie 
deosebită. Prin participarea sa activă la viața comunităților 
din străinătate, Biserica contribuie la îmbogățirea societă-
ții europene și internaționale cu spiritualitatea și cultura 
românească și, în mod particular, cu valorile ei religioase2. 
În cadrul comunităților de români ortodocși din diaspora, 
tradițiile satului românesc au fost asumate și cultivate cu 
pasiune, căpătând un rol cu totul deosebit în dezvoltarea 
socio-culturală a parohiilor. De la respectarea obiceiurilor 
legate de Paști și de Crăciun la tradițiile privind botezul 
pruncilor, cununia religioasă, ziua națională, ziua mamei, 
ziua femeii creștine ori portul popular, românii adunați din 
diferite colțuri ale țării noastre au împletit specificul fiecă-
rei zone, dând naștere, astfel, unui patrimoniu cultural- 
religios unic prin formă și conținut.

Biserica nu s-a limitat doar la săvârșirea cultului divin 
și la asigurarea unei asistențe spirituale milioanelor de 
români din străinătate, ci a întreprins acțiuni concrete prin 

2 A se vedea Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, „Cultul divin public ortodox, 
factor de stabilitate în viața credincioșilor”, în: Adrian Gabor, Radu Petre 
Mureșan (coord.), Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană. Contribuții 
necesare la securitatea și stabilitatea europeană, București, Ed. Universității 
din București, 2006, p. 21. 
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care să fie prezentă în mijlocul cât mai multor comunități, 
adesea coagulând în jurul parohiilor un număr impresi-
onant de credincioși. Astfel, au fost înființate parohii nu 
doar în marile centre urbane, ci și în orașe și localități mai 
puțin populate, dar cu prezență românească semnificativă. 
De asemenea, au fost întărite legăturile cu diverse culte 
creștine, în special cu Biserica Romano-Catolică și Bise-
ricile Protestante, acestea oferind comunităților ortodoxe 
de români spații și lăcașuri de cult în care se poate sluji 
în condiții decente. Și astăzi, majoritatea parohiilor din 
diaspora funcționează fie în spații „de împrumut”, fie în  
biserici care nu mai sunt folosite de cultele occidentale, fie 
pe modelul unor altare portabile. Nu în ultimul rând, au 
fost înființate centre educaționale prin care cultura teolo-
gică ortodoxă românească să fie continuată, transmisă și 
asimilată departe de casă (Centrul Dumitru Stăniloae din 
Paris, școli de vară etc.). 

Totuși, prezența îndelungată a românilor în spațiul 
occidental și existența formelor reglementate de conducere 
religioasă (arhiepiscopiile și episcopiile) au făcut posibile 
construcția sau achiziționarea unor lăcașuri de cult proprii 
în numeroase orașe europene sau de pe continentul ameri-
can. Prin eforturile materiale ale credincioșilor, prin grija 
ierarhilor și prin devotamentul preoților, multe comunități 
din Franța, Italia, Germania, Statele Unite, Spania ș.a. se 
bucură astăzi de existența unor spații liturgice care să le 
aparțină în totalitate.

Introducere
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Întemeierea noilor comunități ortodoxe românești a 
sporit calitatea vieții religioase a credincioșilor români. 
Sfânta Liturghie a devenit centrul vieții creștine din dias-
pora, fiind un moment de regăsire autentică într-un mediu 
cultural autohton unde se vorbește aceeași limbă și unde 
se trăiesc aceleași valori identitare. Însă, nu de puține ori, 
slujirea sacramentală este necesară, dar nu și suficientă, 
pentru a avea o comunitate vie și durabilă. Astfel, a apărut 
firesc dorința de educație și cateheză, întrucât foarte mulți 
copii români s-au născut ori au crescut de la vârste fragede 
în diaspora, iar mulți adulți au luat contact, pentru prima 
dată, cu biserica în străinătate. Pentru a le oferi o cunoaș-
tere corectă și temeinică a învățăturii de credință ortodoxă, 
dar și pentru a transmite măcar o parte din valorile nați-
onale, numeroase comunități au înființat școli parohiale și 
programe de cateheză pentru copii, tineri și adulți. La nivel 
eparhial, mitropoliile au întemeiat asociații pentru tine-
rii români și au organizat tabere ori întâlniri anuale prin 
care cât mai mulți copii să beneficieze de experiențe și de 
momente trăite în comuniune de limbă și credință.

Prin toate cele expuse până aici, Biserica a demonstrat 
că este atentă la evoluțiile și schimbările din societate. Pe 
termen lung, următoarea provocare pe care o va avea de 
înfruntat este aceea a păstoririi unor credincioși care s-au 
născut în afara țării și care nu mai au reperele identitare 
atât de bine impregnate precum cele care definesc gene-
rațiile de migranți de ieri și de astăzi. Pentru mulți dintre 
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copiii compatrioților noștri care s-au născut, au crescut și 
s-au educat în alte țări, limba română este o limbă străină, 
iar credința părinților li se poate părea irelevantă pentru 
mozaicul religios sau, dimpotrivă, secularizarea profundă 
în care ei trăiesc. De aceea, este foarte important ca, pe de o 
parte, slujbele să fie săvârșite bilingv, iar, pe de altă parte, să 
li se explice copiilor că o credință ortodoxă trăită și mărtu-
risită îți ordonează și îți limpezește viața, îți aduce în dar 
bucuria descoperirii iubirii nemărginite a lui Dumnezeu. 
Prin urmare, Biserica are datoria să păstreze și să sporească 
devotamentul și responsabilitatea față de românii din dias-
pora, întrucât doar prin implicarea activă în viața comuni-
tăților de peste hotare poate fi evitată înstrăinarea cultu-
rală și spirituală a românilor de pretutindeni.

Motivele care m-au determinat să scriu această carte 
sunt multiple. În primul rând, am trăit o perioadă bună 
de timp în străinătate, gustând din plin bucuria întâlnirii 
unor oameni frumoși, a descoperirii unor locuri splendide, 
dar având și momente grele în care dorul de casă nu putea 
fi împăcat cu un simplu apel telefonic. Astfel, între 2000 și 
2007 am urmat studii de master și doctorat la Strasbourg, 
iar între 2002 și 2007 am fost preot paroh al bisericii cu 
hramul Sfânta Treime din Offenburg, Germania, din cadrul 
Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania, Europa 
Centrală și de Nord. În al doilea rând, am predat, între 
2010 și 2012, la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian 
Patriarhul a Universității din București, specializarea de 
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master „Pastorație și viață liturgică” (anul II), un curs inti-
tulat „Strategii pastorale pentru comunitățile ortodoxe din 
diaspora”. Nu în ultimul rând, în august 2021, am câștigat 
grantul de cercetare „Dinamica activităților educaționale 
și culturale în eparhiile ortodoxe românești din diaspora. 
Modele de bune practici”, care se va derula în perioada 
2021-20233. 

Le sunt recunoscător celor trei mitropoliți români din 
diaspora care mi-au oferit informații importante pentru 
redactarea acestei cărți: Înaltpreasfințitul Părinte Sera-
fim, Arhiepiscopul ortodox român al Germaniei, Austriei 
și Luxemburgului și Mitropolitul ortodox român al 
Germaniei, Europei Centrale și de Nord; Înaltpreasfinţi-
tul Părinte Iosif, Arhiepiscopul ortodox român al Euro-
pei Occidentale și Mitropolitul ortodox român al Euro-
pei Occidentale și Meridionale; Înaltpreasfințitul Părinte 
Nicolae, Arhiepiscopul ortodox român al Statelor Unite 
ale Americii și Mitropolitul ortodox român al celor două 
Americi. De asemenea, gratitudinea mea se îndreaptă 
către preoții, mirenii și tinerii români din străinătate care 
au răspuns favorabil solicitărilor mele. Tuturor, calde și 
sincere mulțumiri!

3 Organizatorul proiectului este Mitropolia Ortodoxă Română a Europei 
Occidentale și Meridionale în parteneriat cu Centrul Ortodox de Stu-
dii și Cercetare Dumitru Stăniloae (Paris) și Centrul de Studii Misionare 
și Nomocanonice al Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeș 
Bolyai (Cluj-Napoca). Acest proiect se desfășoară în contextul declarării de 
către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2021 ca An oma-
gial al pastorației românilor din afara României.
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