19 noiembrie 2008
Preasfinţiei Sale,
Preasfinţitului Părinte CASIAN,
Episcopul Dunării de Jos

Preasfinţite Părinte Episcop Casian,

Cu sentiment de reînnoită bucurie am primit scrisoarea Preasfinţiei Voastre prin
care Ne împărtăşiţi organizarea, în zilele de 29-30 noiembrie, a Zilelor Oraşului Galaţi, care,
dimpreună cu întregul neam românesc, îşi cinsteşte acum Ocrotitorul, pe Sfântul Apostol
ANDREI, cel Întâichemat, încreştinătorul, cu două mii de ani în urmă, al strămoşilor
poporului nostru.
Bogatul program de manifestări bisericeşti, culturale, misionare şi socialfilantropice în care Episcopia Dunării de Jos se regăseşte, ca de fiecare dată, dimpreună cu
Primăria Municipiului Galaţi şi cu instituţiile gălăţene de învăţământ, cultură, sănătate şi
cu profil social, se înscrie, în acest an, în suita generală a manifestărilor consacrate Anului
Jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii, având, în acelaşi timp, şi semnificative
conotaţii aniversare şi comemorative locale.
Este, în acest sens, emoţionant şi de o specială însemnătate să rememorăm faptul că
se împlineşte acum un secol de când Seminarul Teologic din Galaţi a primit ca protector pe
Sfântul Apostol Andrei, precum şi faptul că, tot cu o sută de ani în urmă, în anul 1908, la
24 februarie, venea pe lume vrednicul de pomenire înaintaş al Preasfinţiei Voastre în
scaunul Episcopiei Dunării de Jos, Arhiepiscopul Antim Nica, cel care a însumat peste două
decenii de rodnică arhipăstorire la Galaţi, între anii 1973-1994.
Deşi densitatea programului din această perioadă nu ne îngăduie să fim personal
prezenţi acum la Galaţi, vă încredinţăm, Preasfinţite Părinte Episcop Casian, de întreaga
noastră părtăşie, alături de gălăţeni şi de toţi fiii duhovniceşti ai Eparhiei Dunării de Jos, la
frumuseţea şi bucuria acestor zile de prăznuire, binecuvântând cu deosebită căldură
Sărbătoarea Galaţiului, ce a intrat, cu pregnanţă, în tradiţia vieţii noastre publice şi
bisericeşti, devenind un model de misiune şi frumuseţe spirituală.
Cu aleasă preţuire şi binecuvântare,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

