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CANDIDAT PROPUS   
PENTRU FUNCȚIA DE EPISCOP VICAR 

  
Preacucernicul Părinte Dan Hoarște 

  
 

Părintele Dan Hoarște s-a născut în data de 13 iunie 1982, în orașul Făgăraş, Braşov, 
România, într-o familie creștin-ortodoxă. Educația primită de la părinții și bunicii săi a jucat un 
rol semnificativ în a-i stârni dragostea față de Dumnezeu și față de Biserică. La vârsta de 14 ani, 
în septembrie 1996, și-a început studiile la Liceul Teologic „Sfinții Martiri Brâncoveanu” în 
Făgăraș, România. Cu toate acestea, după doar un an de studiu, în iunie 1997, familia lui a decis 
să se stabilească pe continentul american pentru a începe o nouă viață în Statele Unite. 
  Ajungând în zona Detroit, au participat la Sfânta Liturghie, în prima lor duminică în 
America, la Parohia Ortodoxă Română Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Dearborn Heights, 
devenind membrii ai acestei parohii. Sub îndrumarea preotului paroh, Preacucernicul Părinte 
Romey Rosco, tânărul seminarist s-a integrat rapid în viața parohială ca elev al Școlii 
Duminicale, ajutor in altar, cântăreț, membru al corului, membru al Filialei AROY. Tot prin 
intermediul parohiei a fost trimis ca elev la Tabăra de vara de la Vatra Romaneasca, unde s-a 
reîntors în anii următori ca membru al personalului voluntar.  
  Pr. Dan a absolvit în iunie 2000 liceul „Dearborn High” din orasul Dearborn, Michigan, 
cu distincții înalte (fiind al șaselea din cei 280 de elevi). Aici a activat la nivelul mai multor 
organizatii si programe: Studenți Împotriva Deciziilor Dăunătoare (SADD), Clubul de Franceză, 
Clubul Micilor Întreprinzători și Societatea Națională de Onoare (NHS). A urmat și a absolvit 
ulterior, în mai 2004, cursurile Universității din Michigan, obținând Diploma de Licență, cu 
specializarea Istorie, Științe Politice, și Franceza. 
  În timpul anilor facultății, a continuat să fie membru activ al parohiei, predând la clasa de 
liceu a Școlii Duminicale și extinzându-și, totodată, implicarea în cadrul Episcopiei. Fiind 
delegat al Conferinței Naționale AROY pentru mai mulți ani, a fost ales pentru prima dată ca 
membru al Comitetului Național al organizației în anul 2001, pentru ca, mai apoi, în anul 2003, 
să fie ales ca cel de-al 37-lea Președinte Național pentru două termene consecutive. În această 
poziție, a fost implicat activ in programele tinerilor din Episcopie, reprezentând Oranizatia 
Nationala AROY în consiliul Episcopiei și asistând la înființarea de noi filiale AROY în parohii 
din întreaga țară. 

În septembrie 2004, primind binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop 
Nathaniel, a intrat la Facultatea de Teologie „Sfânta Cruce” din Brookline, Massachusetts, pentru 
a-și continua studiile teologice care fuseseră întrerupte cu sapte ani înainte. În această perioadă, 
complementar studiilor educaționale și formării spirituale, a fost numit Ecleziarh al Capelei 
facultatii, a lucrat în biroul Decanului Studenților ca Organizator de Evenimente  și reprezentant 
al studenților în consiliul profesoral, a fost ales președintele clasei și a fost implicat în mod activ 
în organizarea de retrageri spirituale, conferințe și proiecte de ajutorare a celor nevoiași. În anul 
2006, a fost parte din echipa misionara a OCMC în Tanzania, unde a participat ca instructor  
catehetic la tabara Episcopiei Ortodoxe de Bukoba. A absolvit Facultatea de Teologie „Sfânta 
Cruce” în mai 2008, obținând o diploma de „Master of Divinity” cu cea mai înaltă distincție  
(locul 2 în rândul absolvenților). A continuat cu studii suplimentare în cadrul aceleiași instituții 
până în decembrie 2008. 
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  Ca urmare a finalizării studiilor la „Sfânta Cruce”, Pr. Dan a acceptat, cu binecuvântarea 
Arhiepiscopului Nathaniel, funcția de Asistent Pastoral la Catedrala Ortodoxa Greaca Buna 
Vestire din Atlanta, Georgia (deservind acel post din martie 2009, până în iunie 2010), unde a 
asistat clerul parohiei în necesitatile pastorale, liturgice și educaționale, în special în cadrul 
activitatiilor cu tineretul. 
 În iunie 2010, a fost acceptat în programul de studii doctorale în Teologie Patristică în 
cadrul Institutului Pontifical Oriental din Roma, Italia, obținând o bursă integrală din partea 
Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creștine prin intermediul Comitatului său de 
Colaborare Culturală. Și-a urmat cercetarea doctorală sub îndrumarea Profesorului Edward 
Farrugia, SJ, activând în câmpul dogmaticii/liturgica și alegând ca titlu al tezei sale, “Spirit and 
Spiritedness in St John Damascene’s Octoechos Antiphons.”  
  Pr. Dan a fost hirotonit diacon în data de 29 septembrie 2012, de către Arhiepiscopul 
Nathaniel, la Catedrala Ortodoxa Română Sf. Gheorghe din Detroit/Southfield, Michigan, iar 
mai apoi preot, de către același ierarh, în data de 23 decembrie 2012, în parohia Sfinții Apostoli 
Petru și Pavel din Dearborn Heights, Michigan. 
  După hirotonire, în timpul anilor de cercetare doctorală, cu binecuvântarea 
Inaltpreasfintitului Arhiepiscop Nathaniel și cu permisiunea Preasfințitului Siluan al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Italiei, a asistat liturgic in Parohia Ortodoxă Română Sf. Sava din Buzău din 
Perugia, Italia. În timpul șederii sale în Roma, a participat la diverse conferințe academice și 
retrageri spirituale, la care a fost invitat ca interlocutor. Astfel, a fost reprezentantul ortodox la 
Conferinței Ecumenica organizată în Assisi in ianuarie 2013 cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la 
promulgarea documentului Vatican II Unitatis Redintegratio. In martie 2013, a prezentat un 
studiu asupra muzicii liturgice în cadrul Conferinței Liturgice de Reînnoire la „Sfânta Cruce” din 
Brookline, MA. De asemenea, în timpul săptămânii de Rugăciune Ecumenică, a fost invitat ca 
vorbitor în mai multe seminarii din Roma și în parohii din întreaga Italie. 
  În martie 2013, Pr. Dan a fost numit de către Arhiepiscopul Nathaniel în postul de 
Director al Departamentului de Tineret al Episcopiei și Director al Taberei Vatra pentru seniori.  
În luna septembrie a aceluiași an, a fost numit Editor de limba română a Revistei Solia-The 
Herald. La Congresul Anual al Episcopiei, în septembrie 2014, la recomandarea Arhiepiscopului 
Nathaniel, Pr. Dan a fost confirmat de către Congress in functia ca Vicar al Arhiepiscopului cu 
responsabilități ce includ asistență misionară și pastorală a parohiilor din Canada. 
  Cu binecuvântarea Arhiepiscopului, pe lângă serviciul din cadrul Cancelariei și 
complementar implicării zilnice în cadrul administrației episcopiei, Pr. Dan efectueaza vizite in 
parohii cu ocazia aniversărilor și hramurilor acestora. A fost delegat de către Arhiepiscop să 
prezideze adunările generale în diverse parohii, având ca scop rezolvarea problemelor 
administrative. De asemenea, a slujit în diferite parohii ca preot paroh interimar ingrijindu-se de 
administrarea și viața spirituală a comunităților parohiilor: Parohia Buna Vestire din Grand 
Rapids (Ian. – Martie 2016), Parohia Sfânta Cruce din London, ONT (Ian – Feb 2017) și Parohia 
Sf. Atanasie din Aurora, IL (Sept 2017 – Oct 2018). 
  În data de 6 iunie 2019, Parintele Dan Hoarste și-a susținut cu succes teza de doctorat în 
cadrul Institutului Pontifical Oriental din Roma, unde a obținut titlul de Doctor în Teologie cu 
calificativul „Summa Cum Laude”.  
 


