† D A N I E L,
Prin harul lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei şi
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Preaiubitului cler, Cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini
din de Dumnezeu păzita Mitropolie Ortodoxă Română a celor două Americi,
precum şi tuturor ascultătorilor şi cititorilor acestei
GRAMATE PATRIARHALE1,
Har, bucurie şi pace de la Dumnezeu, iar de la Noi, arhiereşti binecuvântări!
Mântuitorul nostru Iisus Hristos a aşezat în Sfânta Sa Biserică slujiri şi vrednicii deosebite
prin trimiterea Preasfântului şi de viaţă făcătorului Duh peste Sfinţii Săi Ucenici şi Apostoli,
întărindu-i pe aceştia întru propovăduirea cuvântului Evangheliei Sale, săvârşirea Sfintelor Taine şi
călăuzirea credincioşilor pe calea mântuirii (cf. Matei 28, 19), iar Sfinţii Apostoli, prin harul
Sfântului Duh, au aşezat în cetăţi episcopi, preoţi şi diaconi, spre a păstori Biserica lui Hristos (cf.
Fapte 20, 28).
De aceea, ca slujitor al Bisericii lui Hristos în vrednicia de Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, luând aminte că, în ultimii 26 ani, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a aprobat înfiinţarea,
reînfiinţarea sau reactivarea mai multor episcopii, atât în interiorul, cât şi în afara graniţelor ţării
noastre, pentru a răspunde nenumăratelor cerinţe pastoral-misionare, cultural-educaţionale şi socialfilantropice ale zilelor noastre în folosul poporului dreptcredincios;
Apreciind organizarea bisericească și lucrarea pastoral-misionară a ierarhilor din America și
Canada și luând aminte la solicitarea membrilor Congresului Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor
două Americi, de a se înființa Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi, având două eparhii
sufragane distincte, una pentru Statele Unite ale Americii și alta pentru Canada, precum și de a fi ridicat la
rangul de Mitropolit Arhiepiscopul ortodox român al celor două Americi, conform tradiţiei canonice, a
prevederilor statutare bisericeşti şi a practicii mai vechi, privind cinstirea după cuviinţă a demnităţii
dobândite de unele scaune episcopale;
Cunoscând rolul pe care Biserica Ortodoxă Română l-a avut în organizarea vieții bisericești
din spațiul american, aceasta înfiinţând o eparhie în vremea Patriarhului Miron Cristea, în anul 1930,
eparhie păstorită cu multă dăruire și jertfelnicie de vrednicii episcopi Policarp Moruşca (1935 –
1939), care a organizat Episcopia Ortodoxă Română în America şi Canada și Andrei Moldovanu
(1950 – 1963), precum şi de Arhiepiscopul Victorin Ursache (1966 – 2001), în vremea căruia
Episcopia a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie;

GRAMATĂ PATRIARHALĂ DE RIDICARE ÎN DEMNITATEA DE MITROPOLIT nr. 1 / 2016, emisă în temeiul hotărârii Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 9138 din 28-29 octombrie 2016, conform prevederilor art. 133, alin 2 din Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, şi făcută public la data de 30 octombrie 2016, în
CATEDRALA PATRIARHALĂ din Bucureşti, cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi Sfântul Cuvios Dimitrie cel
Nou, ocrotitorul Bucureştilor.
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Ținând cont de bogata activitate începută în anul 2002 de către Înaltpreasfințitul Părinte
Arhiepiscop Nicolae Condrea;
Pentru a răspunde nevoilor românilor ortodocşi din această parte a lumii, constatând distanţele
mari şi cadrul legislativ diferit în Statele Unite ale Americii și în Canada, pentru buna organizare a vieţii
bisericeşti a comunităţilor româneşti şi reprezentarea în relaţie cu celelalte jurisdicţii din America și
Canada;
În lumina rânduielilor canonice şi în temeiul prevederilor art. 7, alin. (1) din Statut,
respectiv: „Înfiinţarea, desfiinţarea, modificarea teritorială şi schimbarea titulaturii mitropoliilor,
arhiepiscopiilor şi episcopiilor se fac prin hotărâri ale Sfântului Sinod ţinând seama de cerinţele
pastoral-misionare şi luând în considerare organizarea administrativ-teritorială a statului”; și alin.
(2): „Titulatura mitropoliţilor, arhiepiscopilor şi episcopilor este cea a eparhiei pe care o
păstoresc”;
Conform prevederilor art. 14 lit. j) din Statut, potrivit cărora Sfântul Sinod „aprobă, cu o
majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenţi, înfiinţarea, desfiinţarea, modificarea
teritorială şi schimbarea titulaturii eparhiilor şi mitropoliilor aparţinătoare Patriarhiei Române”;
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea nr. 9138/2016, a aprobat
înfiinţarea MITROPOLIEI ORTODOXE ROMÂNE A CELOR DOUĂ AMERICI și a EPISCOPIEI
ORTODOXE ROMÂNE A CANADEI, precum și modificarea teritorială a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
a celor două Americi şi schimbarea titulaturii acesteia în ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A
STATELOR UNITE ALE AMERICII. Totodată, Sfântul Sinod a aprobat conferirea rangului de Mitropolit
Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Nicolae Condrea.
Drept urmare, prin această GRAMATĂ PATRIARHALĂ facem cunoscută hotărârea Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind ridicarea în demnitatea de mitropolit a
Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae Condrea, care va purta titulatura de Arhiepiscop ortodox român al
Statelor Unite ale Americii şi Mitropolit ortodox român al celor două Americi.
Din partea Înaltpreasfinţiei Sale aşteptăm, aşa cum îndeamnă Canonul 34 Apostolic, cinstire şi
ascultare faţă de Patriarhul României, precum şi faţă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; să
continue şi să sporească lucrarea desfășurată până în prezent în acest scaun arhiepiscopal; să lucreze în
comuniune cu ceilalţi ierarhi din Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două
Americi; să arate iubire de neam și grijă părintească pentru parohii şi mănăstiri, pentru valorile
credinţei ortodoxe, pentru cultura creştină, pentru învăţământul teologic şi religios, precum şi dragoste
părintească faţă de clerul şi dreptcredincioşii creştini, tineri şi vârstnici, făcându-se tuturor călăuză
pentru păstrarea neştirbită a dreptei credinţe şi a rânduielilor Bisericii noastre străbune.
Încredinţăm pe Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae Condrea, Arhiepiscopul ortodox român al
Statelor Unite ale Americii şi Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, milostivirii Bunului
Dumnezeu, rugăciunilor Sfântului Apostol Andrei cel Întâi Chemat – Ocrotitorul României, precum
şi rugăciunilor tuturor Sfinților ocrotitori ai parohiilor şi mănăstirilor din cuprinsul Mitropoliei
Ortodoxe Române a celor două Americi.
Astfel, într-un cuget şi cu o inimă, împreună să preamărim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh,
Treimea Cea deofiinţă şi nedespărţită. Amin !
†DANIEL
PATRIARHUL ROMÂNIEI ȘI
PREȘEDINTELE SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
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