
Eroii neamului românesc au fost pomeniţi sâmbătă 
pentru prima dată la Catedrala Naţională, unul din 
idealurile poporului român care a devenit realitate 
după aproximativ 130 de ani. 
Slujba de pomenire a fost oficiată de Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel, în timpul căruia au început 
lucrările de înălţare a edificiului reprezentativ pentru 
Ortodoxia românească încă de la scurt timp după   
întronizarea din anul 2007. 

Din cuvântarea Patriarhulului României, la sfârșitul 
slujbei:  
„Pomenirea solemnă a eroilor neamului românesc cu 
o zi înainte de sfinţirea Catedralei Naţionale o săvâr-
şim pentru a aşeza cu evlavie şi recunoştinţă sub 
Sfânta Masă a Catedralei Mântuirii Neamului numele 
tuturor eroilor români cunoscuţi (cca 350.000 la nu-
măr, nn) care şi-au jertfit viaţa în Războiul de Inde-
pendenţă din 1877-1878, în războaiele balcanice din 
1913, în Primul Război Mondial din 1916-1919, în Al 
Doilea Război Mondial în 1944-1945, precum şi nu-
mele făuritorilor Marii Uniri din 1918”… „Pe lângă eroii 
cunoscuţi există o mulţime de eroi necunoscuţi ai nea-
mului românesc care au fost înmormântaţi în gropi 
comune, în locuri comune (martirii din  închisorile 
comuniste, nn), dar care sunt cunoscuţi de Dumne-
zeu”, a spus Preafericirea Sa. 
Catedrala Naţională reprezintă un simbol al unităţii 
naţionale şi are hramul principal Înălţarea Domnului, zi 
în care sunt pomeniţi eroii români din toate timpurile, 
întrucât avem responsabilitatea de a omagia eroii nea-
mului. 
Al doilea ocrotitor este Sfântul Apostol Andrei, ca ur-
mare a evlaviei pe care o au credincioșii față de în-
creştinătorul poporului nostru şi ocrotitorul românilor 
de pretutindeni. 
Iconostasul Catedralei Naţionale a fost sfinţit a doua 
zi, duminică 25 noiembrie 2018, de Patriarhul Ecu-
menic Bartolomeu şi Patriarhul Daniel, alături de care 
s-au aflat mai mulţi ierarhi români şi străini. Evenimen-
tul unic la nivelul istoriei poporului român a avut loc în 
Anul Centenar al Marii Uniri când românii au celebrat 
un secol de unitate naţională. 

În zilele care au urmat Sfințirii Catedralei Naționale 
(26-29 noiembrie 2018), în Catedrala Națională s-a 
săvârșit Sfânta Liturghie, între orele 9:00-11:00 am 
După Sfânta Liturghie, credincioșii au avut posibili-
tatea de a trece prin Sfântul Altar, inclusiv în timpul 
nopții, până în ziua de joi, 29 noiembrie 2018, ora 
15.00. A doua zi, vineri 30 noiembrie, Sărbătoarea 
Sf. Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul 
României, cel de-al doilea hram al Catedralei 
Naționale, începând cu ora 9.30, s-a săvârșit în 
Catedrala Naţională, Sfânta Liturghie de către 
Prea Fericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul 
Ierusalimului și a toată Palestina, și Prea Fericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, împreună cu un sobor de ierarhi, preoți și 
diaconi. În ziua de sâmbătă, 1 decembrie 2018, cu 
prilejul Zilei Naționale a României, Prea Fericitul 
Părinte Patriarh Daniel, însoțit de delegația Pa-
triarhiei Ierusalimului și de ierarhi membri ai Sfân-
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, au par-
ticipat la ceremoniile naționale de la Alba Iulia 
dedicate Zilei Naționale și Anului Centenar. 
Tot în ziua de 1 decembrie 2018, după săvârșirea 
Sfintei Liturghii, în toate bisericile din Patriarhia 
Română s-a oficiat slujba de Tedeum la Ziua 
Națională a României, prin care s-au înălțat rugă-
ciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate 
asupra poporului român unit de 100 de ani într-o 
singură țară românească și creștină. De aseme-
nea, la ora 10.00 am, clopotele tuturor lăcașurilor 
de cult ortodoxe s-au tras timp de trei minute. 
La Catedrala Națională, slujba de Tedeum a fost 
oficiată începând cu ora 10.00 am.  
Episcopia ROEA, de-a lungul anilor, a participat la 
construirea Catedralei Naționale, trimițând ajutoare 
financiare substanțiale. 
În Biserica noastră, Sfânta Treime din Los Ange-
les, evenimentul Anului Centenar a fost marcat, la 
finele Sfintei Liturghii, duminică 2 decembrie 2018, 
prin Slujirea Tedeumului, și cuvântarea aniversară 
a dlui Ion Anton. La mulți ani Românie! 
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