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CU CONSTANTIN 
BRÂNCOVEANU 
PRIN VLAŞCA

La Arhivele Naţionale Istorice Centrale din 
Bucureşti, în fondul „Mitropolia Ţării Ro-

mâneşti” (CXI/8), se află, printre altele, un do-
cument emis la 1688 (7197) noiembrie 12, prin 
care Constantin Basarab voievod, domnul Ţării 
Româneşti, întăreşte Mitropoliei din Târgoviş-
te stăpânirea asupra satelor Futoaia şi Cursu-
sul, din judeţul Vlaşca. Documentul este scris 
cu cerneală neagră, în limbile slavonă, greacă şi 
română cu caractere chirilice, are invocaţia sim-
bolică1 şi litera iniţială ornate cu motive florale, 
iar câteva litere şi monograma2 domnească cu 

1  Invocaţie simbolică = 1. Figură cu aspect cruciform 
sau o monogramă redând prescurtat numele Isus, 
evocând protecţia divină pentru conţinutul actului pe 
suportul căruia este gravată; 2. Element al intitulaţiei 
suveranilor în formă de cruce realizată simplu sau 
ornamentată cu diferite elemente geometrice ori florale, 
exprimând faptul că numitul conducător deţine puterea 
prin voinţa divină. Invocaţia simbolică este plasată, de 
obicei, la începutul actului ori legendei sigilare, sau 
precede semnăturile martorilor; Dicţionar al ştiinţelor 
speciale ale istoriei. Arhivistică, cronologie, diplomatică, 
genea logie, heraldică, paleografie, sigilografie, colectiv de 
autori, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1982, p. 143.

2  Monogramă = figură formată din litere dispuse într-
un anume mod, deseori folosindu-se diferite metode 

chinovar3. În partea inferioară a documentului, 
semnătura domnului este înscrisă într-un drept-
unghi cu bordură subţire, dispus pe monogramă, 
în partea stângă.

Actul este validat cu un sigiliu4 timbrat 
mobil5, rotund (52 mm), cusut de foiţa de hârtie 
romboidală, cu aţă roşie. În emblemă, în scut 
oval, puţin aplatizat în partea de sus, două 
personaje încoronate, redate în întregime şi din 
faţă, flancând un arbore, mărginit, în dreptul 
trunchiului, de slovo-cifrele ZP-YZ (7197), pe 
vârful căruia stă acvila 6 cruciată, însoţită, la 

de prescurtări, suprapunere, ligatură, trunchiere, 
contracţie; în general sunt astfel reprezentate numele 
suveranilor, cuvinte sau formule cu o anumită 
semnificaţie juridică. Monograma, cuprinzând numele 
şi titlurile suveranilor, devenită un semn distinctiv al 
unor acte emise în cancelariile lor, a avut rol de mijloc 
de validare; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 170.

3  Chinovar = substanţă roşie, obţinută din plante sau 
sulfură de mercur, utilizată la scrierea (mai ales a literei 
iniţiale majuscule, ornamente şi miniaturi) şi sigilarea 
actelor. Fiind culoarea care exprimă suveranitatea, 
măreţia, a fost intens folosită la validarea actelor 
domneşti; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 69.

4  Sigiliul este amprenta rămasă pe suportul 
documentului (în ceară, hârtie, soluţie de aur, tuş sau 
fum) în urma aplicării matricei sigilare ce poartă o 
emblemă şi un text menit a individualiza posesorul; 
sigiliul este principalul mijloc de garantare a secretului 
şi de asigurare a autenticităţii actului; Dicţionar al 
ştiinţelor speciale, p. 213-218.

5  Sigiliul timbrat mobil = sigiliul confecţionat prin 
plasarea, deasupra cerii calde, a unei foiţe-timbru peste 
care se aplică matricea sigilară; Dicţionar al ştiinţelor 
speciale, p. 213.

6  Acvila = pasăre heraldică de prim rang (cea mai 
intens folosită). Simbolizează curaj, hotărâre, zbor 
spre înălţimi. Conform cerinţelor artei heraldice, 
acvila trebuie reprezentată văzută din faţă, cu capul 
spre dreapta şi aripile deschise. Este elementul central 
al stemei heraldice a Ţării Româneşti. Figurează şi în 
stema Transilvaniei; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 
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dreapta de soare figurat cu şaisprezece raze, 

la stânga de crai nou. Scutul, timbrat7 de o 

coroană8 închisă, terminată cu un glob crucifer9, 

de la care pornesc lambrechini10 sub formă de 

fâşii, are pe flancuri motive baroce şi tenanţi11 

două personaje care stau cu spatele lipit de el 

(scut), redate din profil, privind spre marginile 

sigiliului. În exergă12, între un cerc liniar la 

17; stăpâna tunetului şi a trăsnetului, căci loviturile 
date cu ghearele sunt precum fulgerele, iar asupra 
prăzii se năpusteşte ca trăsnetul; simbol al regelui 
solitar şi necruţător; în tradiţia populară este simbol 
al focului, al incendiului şi al devastării; purtător al 
luminii; reprezintă persoana şi puterea regelui, dar 
şi capitala şi imperiul acestuia; Jean-Paul Clébert, 
Bestiar fabulos. Dicţionar de simboluri animaliere, Editura 
Artemis-Cavallioti, Bucureşti, 1995, p. 334-340.

7  Timbrat = termen care indică poziţia unei mobile faţă 
de scut. Este propriu coifului cu cimier şi lambrechini; 
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 230.

8  Coroană = simbol al perfecţiunii; simbolizează o 
demnitate, o domnie, accesul la un rang şi la nişte 
forţe superioare. Simbol al victoriei, este un mod de 
a răsplăti o faptă deosebită sau merite excepţionale. 
Coroana este un ornament al scutului care 
simbolizează demnitate, rang nobiliar, suveranitate. 
După formă, întâlnim coroane închise şi coroane 
deschise; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 90; Jean 
Chévalier, Alain Ghéerbrant, Dicţionar de simboluri. 
Mituri, vise, obi ceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere, 
Editura Artemis, Bucureşti, I, p. 371-375.

9  Glob crucifer = sferă suprapusă de o cruce care 
se găseşte în vârful coroanelor închise, în mâna unor 
personaje sau deasupra unor scuturi; este însemn al 
puterii suverane, atribut al suveranităţii. În heraldica 
românească globul crucifer este întâlnit în stemele 
Ţării Româneşti, în armele Moldovei şi în armeriile 
statului român; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 127.

10  Lambrechini = ornament exterior al scutului 
înfăţişat ca nişte fâşii din stofă sau vrejuri vegetale care 
cad din vârful scutului pe laturile acestuia. Lambrechinii 
au fost reprezentaţi, din punct de vedere al formei, în 
funcţie de stilul artistic dominant (gotic, renaştere, 
baroc, rococo, etc.). Ei amintesc acoperământul coifului 
sfâşiat în lupte. În mod obişnuit, lambrechinii sunt 
înfăţişaţi, din punct de vedere cromatic, prin atribuirea 
smaltului principal al scutului părţilor exterioare, iar 
metalului sau a culorii celei mai însemnate mobile din 
scut, celor interioare; Dicţionar al ştiinţelor speciale, 
p. 152.

11  Tenant = element exterior al scutului, personaj 
uman care sprijină scutul; Dicţionar al ştiinţelor speciale, 
p. 229.

12  Exergă = spaţiul de la marginea câmpului sigilar, 
de obicei cuprins între două sau mai multe cercuri (ce 
pot fi liniare, şnurate, perlate, etc.), în care se gravează 
textul legendei; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 111.

interior şi o ghirlandă rotundă la exterior, 

legenda în limba slavonă: † IO COSTANDIN 1 

BASARAB 1 VOEVOD1 B(O)JIIU M(I)L(OS)

TIIU G(OSPO)D(A)R ZEMLI UGR(O)VL(A)

HII2 († IO CONSTANTIN BASARAB VOIEVOD, 

DIN MILA LUI DUMNEZEU DOMN AL ŢĂRII 

ROMÂNEŞTI).13

† Milostïiu Bojïiu, Io Costandin Băsarab 

voevod i gospodar vsei zemle Ungrovlahïiscoe 14. 

Davat gospodstva mi sïe povealenïe gospodstva 

mi15 Svintïi şi Dumnezeeştïi Mitropolïi de oraşul 

den Târgovişte, unde iaste hramul Cinstita 

Înnălţare a Domnului şi Dumnezeului nostru lui 

Isus Hristos şi preasfinţitului părintelui nostru 

chir Theodosïe mitropolitul16, ca să fïe Sfintïi 

Mitropolïi satul Futoaia şi satul Cursusul ot 

sud Vlaşca cu toate hotarăle, şi cu toţi rumânii, 

13  P. V. Năsturel, Stema României. Studiu critic din punct 
de vedere heraldic cu numeroase figuri în text, Bucureşti, 
Tipografia „Voinţa Naţională», 1892, p. 119, fig. 38; 
Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric. 
Album sigilografic, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1976, p. 75, fig. 53 a, b; Ileana Căzan, Imaginar 
şi simbol în heraldica medievală, Silex, Bucureşti, 1996, 
pl. IV, 1; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, 
Tezaur sfragistic românesc. I. Sigiliile emise de cancelaria 
domnească a Ţării Româneşti (1390-1856) – Trésor 
sfragistique roumain. I. Les sceaux emis par la chancellerie 
princière de la Valachie (1390-1856), Editura Ars Docendi, 
Bucureşti, 2006, p. 132 şi p. 179, fig. 186.

14  Din mila lui Dumnezeu, Io Costantin Basarab 
voievod şi domn a toată Ţara Românească.

15  Dă domnia mea această poruncă a domniei mele.

16  Fiu de ţărani din judeţul Argeş, născut în anul 
1620, a fost ales mitropolit al Ţării Româneşti în anul 
1668; a fost scos din această funcţie de către domnitorul 
Grigore Ghica (1672-1673) şi reinstalat în locul său de 
către Şerban Cantacuzino; a decedat la 27 ianuarie 
1708 şi a fost înmormântat lângă altarul Catedralei 
mitropolitane din Bucureşti. 

şi cu tot venitul, den câmpu, den pădure, den 
baltă şi den dealul cu vïile, de pretutindinilia, 
veri cât să va aleage de hotar până în hotar, pre 
hotarăle ceale bătrâne şi pre seamne, pentru 
că aceaste doao sate, care scrïu mai sus, suntu 
date şi adaose de pomeană la Sfânta Mitropolïe 
de răposatul banul Preda cel Bătrân17 ca să 
fïe Sfintïi Mitropolïi de întărire şi răposaţilor 
ctitori veacinică pomenire. Şi tot li-au ţinut 
Sfânta Mitropolïe cu bună pace. Iar de la o samă 
de vriame încoace, fostu s-au sculat călugărïi de 
la Mănăstiria Mislïi de au împresurat o samă de 

17  La 14 iulie 1615 domnitorul Ţării Româneşti Radu 
Mihnea (1611-1616) a întărit mitropoliei din Târgovişte, 
printre altele, şi „satul Futoaia şi Cur Sus, de moştenire ale 
lui Preda banul cel bătrân, îngropat la mitropolie” (Direcţia 
Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă 
România, Catalogul Documentelor Ţării Româneşti, vol 

II, 1601-1620, Bucureşti, 1974, doc. nr. 702); Futoaia, 
o localitate situată în zona Greaca-Hotarele, dipărută 
astăzi.

moşïe dentr-aciaste doao sate de la Futoaia şi 
de la Cursus, zicându că ţine de moşïa satului 
Greaca care iaste al Mănăstirïi Mislïi. Într-
aceaia Sfinţïa sa, Preasfinţitul părintele nostru, 
chir Theodosïe mitropolitul, adeverindu cum că 
au înpresurat călugărïi de la Mănăstiria Mislïi 
ocina Sfintïi Mitropolïi dentr-aciaste doao sate 
care scrïu mai sus, n-au putut îngădui, ce au 
mersu la răposatul unchiul domnïi meale Io 
Şerban voievod18 de au luat de-naintea domnïi 
lui 6 boiari adevărători pre răvaşe domneşti, 
ca să adevereaze pentru înpresuraria aceştïi 
moşïi, fïind şi om domnescu, ispravnic Bratul 
vtori portar, de au strânsu pre acei 6 boiari, pre 
toţi deplin acolo la aceale moşïi. Şi aşa au fost 
adevărat cum că au fost înpresurat călugărïi de 
la Mislia moşïa Sfintïi Mitropolïi. Iar egumenul 

18  Domn al Ţării Româneşti între 1678-1688; mama 
lui Constantin Brâncoveanu, Stanca, a fost sora lui 
Şerban Vodă Cantacuzino 
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şi cu călugărïi de la Mislea, ei nu s-au suferit, 
nici au lăsat, precum au fost adevărat acei 6 
boiari, ce s-au sculat de au mersu al doilea rându 
la răposatul unchiul domnïi meale, Io Şerban 
voevod, de au făcut jalbă, zicând că nu au umblat 
acei 6 boiari bine şi pre direptate, ce li-au făcut 
strâmbătate şi li-au luat moşïa fără de lucru. 
Deci şi unchiul domnïi meale după jalba lor 
fostu l-au dat la mijlocul lor 12 boiari adevăritori 
şi hotarnici pre răvaşe domneşti. Însă boiarïi 
anume în locul lui Neagoe ot Lomoteşti, Albul 
nepotul său de acolo i Staico căpitan ot tam 
i Lente stolnicul ot (…)19 şi în locul lui Nistor 
ot (…)20 Bratul aprodul ot Berciugul i Stan logofăt 
ot (…)21 i Anghel fratele Drosului ot Zănoaga 
i Duine logofăt ot tam şi în locul Stanciului 
Bulucïi Udrea paharnic Năsturel ot Fïerăştii i 
Tudor rumânul ot Prundu i Fina ot Slobozïia, 
Radului vornicul i Bercia ot Curmătură. Şi au 
trimis den divan şi pre credinciosul boiarenul 
domnïi meale Alexandru vel clucer şi pre sluga 
domnïi meale Bratul vtori portar al doilea 
rându, de au strânsu pre aceşti 12 boiari pre 
toţi deplin şi au cetit cărţile şi hrisoavele şi ale 
Sfintïi Mitropolïi şi ale Mănăstirïi Mislïi şi n-au 
mărturisit nici în hrisoavele Mitropolïi, nici în 
hrisoavele Mănăstirïi Mislïi seamnele moşïilor 
de hotărnicie. Deci, acei 12 boiari s-au sculat 
cu toţïi înpreună de au mersu la capul moşïilor 
despre Argeş fïindu şi <al>şi vecini den prejurul 
şi au mersu pre hotarul moşïi …22 jos pre baltă 
până în Valea Zboiului la Puţul Haiducului. Deci, 
de acolo s-au aflat moşïa Futoii şi a Cursusului 
în<p>resurată de călugărïi de la Mislea. Într-
aceaia, aceşti 12 boiari au căutat precum vin 
moşïile de la Argeş spre baltă şi cum au venit 
moşïa Futoii şi a Cursusului până în baltă în 
lacul stânjeni 780. De acolo au mersu asupra 
bălţïi drept la vale, făcându seamne şi au pus 

19  Loc alb.

20  Ibidem.

21  Ibidem.

22  Litere ilizibile.

pïetri după obiceai. O pïatră în Valia Zboiului, 
la Puţul Haiducului, a doua pïatră aproape de 
malul Zboiului, lângă Ulmuluţi, a treia pïatră 
în capul tufelor celor roşii de sus, a patra pïatră 
în câmpu la stâlpul lui Prodan, a cincea pïatră 
în deal, în drumul cel mare, în capul vïei Jupei 
căpitan, a şasea pïatră în vale, în vïi, lângă baltă, 
în calia Mantei postelnic. 

Aşa au adevărat şi au aşezat aceşti 12 
boiari denpreună cu boiarinul domnïi miale 
Alexandru vel  clucer. Precum am văzut domnïa 
mea şi cartea acestor boiari de tocmeală şi de 
aşăzământ cum scrïe mai sus şi amândoao 
răvaşele domneşti la Sfinţïa sa, Preasvinţitul 
părintele nostru chir Theodosïe mitropolitul. 
Derept aceaia şi domnïa mea încă am dat şi am 
întărit cu această carte a domnïi meale ca să fïe 
Sfintïi şi Dumnezeeştïi Mitropolïi satul Futoaia 
şi satul Cursusul cu toate hotarăle, precum s-au 
înpïetrit şi s-au pus seamne, şi cu rumânii şi 
cu tot venitul de preste tot hotarul, den hotar 
până în hotar, pre hotarăle ceale bătrâne şi pre 
seamne moşïi ohabnice şi stătătoare în veci, 
pentru că au rămas egumenul şi cu toţi călugărïi 
de la Mănăstiria Mislïi de leage şi de judecată. 
Mai multă treabă cu moşïa Sfintïi Mitropolïi să 
n-aibă. Seje i cvedetelïe postavleaem gospodstva 
mi23: Vintilă vel banul Craiovei i Ghinia vel 
dvornic i (…)24 vel logofăt i Iordache vel spătar 
i Cristea vel vistier i Alexandru Caramanlăul vel 
postelnic i Dïincul vel stolnic i Şerban vel comis 
i Bunia vel logofăt i Agoran logofăt Olnescul na 
pisah du Bucureşti noembrie dni 12 văleat 7197.

† Ïo Costandin voevod, Bojïiu milostïiu 
gospodin25

Ïo Costandin voevod <m.p.>

Laurenţiu-Ştefan Szemkovics

23  Iată şi martori punem domnia mea.

24  Loc alb.

25  Io Constantin voievod, din mila lui Dumnezeu, 
domn.

Vineri, 7 februarie, la Centrul pastoral-
cultural „Gavriil Drugănescu” din cadrul 
Protoieriei Bolintin, au avut loc lucrările 
Adunării Eparhiale a Episcopiei Giurgiului. 
Ziua a debutat cu săvârşirea Sfintei Liturghii, 
urmată de slujba de Tedeum, în prezenţa 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie, de către 
PC. Prof. Dr. Nicuşor Beldiman, protoiereul 
Protoieriei Bolintin, înconjurat de un sobor 
de preoţi şi diaconi. Tot cu acest prilej, a fost 
oficiată şi slujba parastasului pentru vrednicul 
de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, de la a 
cărui naştere s-au împlinit 99 de ani. 

LUCRĂRILE ADUNĂRII EPARHIALE 
A EPISCOPIEI GIURGIULUI
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În continuare, consilierii Eparhiei 
Giurgiului au prezentat spre validare membrilor 
Adunării Eparhiale rapoartele de activitate 
pe anul 2013. Pentru o mai bună cunoaştere a 
lucrărilor desfăşurate pe plan administrativ, 
pastoral-cultural, misionar-filantropic, 
părinţii protoierei ai fiecăreia dintre cele patru 
protoierii din cuprinsul Episcopiei Giurgiului au 
prezentat, la rândul lor, rapoarte de activitate. 
Lucrările au continuat cu discuţiile pe comisii, 
ţinând cont atât de exigenţele pastorale locale, 
cât şi de proiectele de ansamblu, desfăşurate 
la nivelul întregii Patriarhii. Cu această ocazie, 
au fost stabilite obiectivele principale ale 

Episcopiei Giurgiului în Anul omagial euharistic 
(al Sfintei Împărtăşanii şi al Sfintei Spovedanii) 
şi comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni. 
Ele vizează organizarea de evenimente teologice 
şi pastoral-misionare care să prezinte atât 
locul central pe care Sfânta Euharistie îl ocupă 
în viaţa Bisericii, cât şi evenimente culturale 
care să comemoreze pe Sfinţii Brâncoveni, 
evidenţiind rolul lor în apărarea dreptei 
credinţe şi în promovarea culturii în spaţiul 
românesc. De asemenea, s-a insistat asupra 
necesităţii finalizării lucrărilor de restaurare 
şi re-amenajare a ansamblului arhitectonic 
brâncovenesc ce cuprinde conacul „Gavriil 
Drugănescu”, biserica „Buna-Vestire”, precum 
şi parcul şi curtea interioară. Totodată, a fost 
subliniată importanţa continuării lucrărilor 
de construcţie a bisericii de lemn în curtea 
Centrul pastoral-cultural „Gavriil Drugănescu”, 
destinată cu precădere activităţilor cu tinerii, 
desfăşurate le nivel eparhial şi nu numai.

În partea a doua a lucrărilor, au fost 
prezentate rapoartele privind colecta naţională 
în vederea construirii Catedralei Mântuirii 
Neamului, cele referitoare la proiectele 
naţionale desfăşurate în cadrul Patriarhiei 
Române, precum şi alte probleme curente cu 
care se confruntă Episcopia Giurgiului.

La finalul lucrărilor, Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie a mulţumit membrilor Adunării 
Eparhiale pentru implicarea deosebită în 
activităţile desfăşurate de Episcopia Giurgiului 
şi şi-a exprimat nădejdea că toate proiectele 
desfăşurate la nivel eparhial se vor bucura 
în continuare de disponibilitatea şi sprijinul 
tuturor celor ce au capacitatea şi datoria de a 
susţine activitatea Bisericii.

În ziua de 12 februarie 2014, la Palatul Patri-
arhiei, sub preşedinţia Preafericitului Părin-

te Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa anuală de 
lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti, organis-
mul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne pentru problemele administrative, sociale, 
culturale, economice şi patrimoniale.

Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti 
(ierarhii Sfântului Sinod şi câte trei reprezen-
tanţi, un cleric şi doi mireni din fiecare epar-
hie) au examinat şi aprobat Raportul general 
anual al Consiliului Naţional Bisericesc 
asupra activităţii Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne în anul 2013 în ceea ce priveşte lucra-
rea pastoral-liturgică şi social-filantropică, 
viaţa monahală, învăţământul teologic şi pre-
darea religiei în şcolile publice, activitatea edi-
torial-tipografică şi mass-media, patrimoniu 
cultural-bisericesc, construcţiile de noi locaşuri 
de cult, relaţiile cu alte culte, grija pentru co-
munităţile ortodoxe româneşti din străinătate, 
relaţiile interbisericeşti şi interreligioase etc.

1. Din bogata activitate bisericească desfă-
şurată în anul 2013, au fost evidenţiate mani-
festările din cadrul Anului omagial al Sfinţi-
lor Împăraţi Constantin şi Elena şi al Anului 

comemorativ Dumitru Stăniloae organizate 
la Patriarhia Română şi în toate eparhiile din 
ţară şi străinătate, în mod special Congresele 
Internaţionale de Teologie organizate la Palatul 
Patriarhiei cu temele Sfinţii Împăraţi Constan-
tin şi Elena, promotori ai libertăţii religioase 
şi susţinători ai Bisericii, respectiv Receptarea 
operei Părintelui Stăniloae astăzi. A fost apre-
ciată finalizarea cu succes a proiectului naţional 
„Alege şcoala!” derulat de Patriarhia Română la 
nivel naţional cu scopul prevenirii şi combaterii 
abandonului şcolar, proiect finanţat de Uniunea 
Europeană prin Programul Operaţional Secto-
rial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. De 
asemenea, a fost remarcată activitatea editu-
rilor Patriarhiei Române care în anul 2013 au 
publicat 178 de cărţi, la care se adaugă reviste, 
calendare, broşuri şi ghiduri.

2. Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti 
au apreciat opera social-filantropică desfăşu-
rată de eparhiile Patriarhiei Române în anul 
2013 în pofida crizei economice prelungite din 
ţara noastră. Astfel, în eparhiile Bisericii Or-
todoxe Române funcţionează în prezent 784 
de instituţii şi servicii sociale, dintre care: 
141 cantine sociale şi brutării, 50 insti-

ADUNAREA NAŢIONALĂ BISERICEASCĂ
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tuţii medicale şi far-
macii, 75 centre de zi 
pentru copii, 68 centre 
educaţionale, 15 centre 
de zi pentru vârstnici, 
47centre rezidenţia-
le pentru vârstnici, 11 
centre comunitare, 35 
centre de tip familial, 
38 grădiniţe sociale şi 
after-school, 13 locuin-
ţe protejate, 130 centre 
de informare, consilie-
re şi resurse, 2 institu-
ţii de învăţământ pen-
tru adulţi, 18 centre de 
urgenţă (pentru persoa-
ne fără adăpost, victime 
ale violenţei domestice şi 
ale traficului de persoane, 13 campusuri de 
tabără şi alte 128 de instituţii sociale cu 
specific diferit.

La nivelul eparhiilor Patriarhiei Române se 
află în derulare 271 de proiecte şi programe 
sociale, dintre care 178 finanţate din fon-
duri proprii, 18 cu finanţare publică, 19 
cu finanţare externă şi 56 cu finanţare 
mixtă.În anul 2013 au beneficiat de asistenţă 
socială de specialitate 22 945 copii din aşeză-
mintele sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, 
dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi 
de întreţinere sau cu părinţi aflaţi la muncă în 
străinătate, 4 920 persoane cu dizabilităţi 
(deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consuma-
tori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, 
persoane infectate cu HIV/SIDA etc.), 15 086 
persoane vârstnice din aşezămintele de pro-
tecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de 
tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, 
nedeplasabili, abandonaţi de familie şi cu grave 
probleme de sănătate, 13 110 victime ale tra-
ficului de persoane, victime ale violenţei famili-
ale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităţilor 
naturale, şomeri şi 5 650 persoane din alte 
categorii sociale defavorizate.

Anul trecut eparhiile Patriarhiei Româ-
ne, prin birourile social-filantropice, au acor-
dat peste 152 000 de ajutoare financia-

re directe în valoare de 
aproape 18.000.000 lei 
şi aproximativ 420 000 
de ajutoare materia-
le constând în alimente, 
îmbrăcăminte, rechizite, 
produse igienico-sanitare, 
medicamente, electrocasni-
ce etc., în valoare de peste 
15 000 000 lei.

Familiile şi persoanele 
afectate de inundaţiile din 
luna septembrie 2013 au 
fost ajutate cu peste 1 500 
000 lei şi bunuri materiale 
în valoare de aproape 500 
000 mii lei.

Pentru susţinerea acti-
vităţilor social-filantropi-

ce în anul 2013, Biserica Ortodoxă Română a 
cheltuit suma de 80.828.191 lei.

3. În timpul şedinţei anuale a Adunării 
Naţionale Bisericeşti au fost subliniate efor-
turile Patriarhiei Române pentru continuarea 
lucrărilor de execuţie la Catedrala Mântuirii 
Neamului. Astfel, în  primăvara anului trecut a 
fost finalizată infrastructura viitoarei Catedrale 
patriarhale, cu o economie de 20% faţă de cos-
turile estimate iniţial. Până la sfârşitul anului 
2013, au fost executate lucrările de montare a 
armăturii rigide aferente nivelului cuprinse în-
tre + 0,00 m şi + 9,00 m  şi montată armătu-
ra flexibilă de fier beton în proporţie de 50 % la 
suprastructura Catedralei Mântuirii Neamului.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mul-
ţumit ierarhilor, clericilor şi credincioşilor pen-
tru contribuţiile financiare oferite în cadrul co-
lectei organizată în toate eparhiile ortodoxe 
române din ţară şi străinătate cu scopul con-
struirii noii Catedrale patriarhale, precum şi 
autorităţilor administraţiei centrale şi locale de 
stat pentru sprijinul financiar alocat Patriarhiei 
Române în vederea construirii Catedralei Mân-
tuirii Neamului în această perioadă de criză 
economică şi financiară.

BIROUL DE PRESĂ  
AL PATRIARHIEI ROMÂNE

SFÂNTUL SINOD REITEREAZĂ POZIŢIA PRIVIND DEFINIREA 
ÎN CONSTITUŢIA ROMÂNIEI A FAMILIEI ÎNTEMEIATE 

PE CĂSĂTORIA DINTRE UN BĂRBAT ŞI O FEMEIE

În ziua de 13 februarie 2014, în Sala Sinoda-
lă din Reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia 

Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc 
prima şedinţă de lucru  a Sfântului Sinod al Bise-
ricii Ortodoxe Române din acest an.

Dintre hotărârile luate menţionăm:
- Sfântul Sinod a aprobat programul 
manifestărilor organizate la nivel naţional de 
Patriarhia Română în anul 2014 proclamat 
de Sfântul Sinod ca An comemorativ al 
Sfinţilor Martiri Brâncoveni, la împlinirea a 
300 de ani de la moartea lor martirică (1714-
2014);
- În perspectiva dezbaterilor parlamentare 
referitoare la proiectul de modificare a 
Constituţiei României, Sfântul Sinod 
reiterează poziţia privind definirea în legea 
fundamentală a familiei întemeiate 
pe căsătoria liber consimţită între 
un bărbat şi o femeie, pe egalitatea 
acestora şi pe drepturile şi îndatoririle 
părinţilor de a asigura creşterea, 
educaţia şi instruirea copiilor;
- Urmare invitaţiei Sanctităţii Sale 

Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al 
Constantinopolului, Sfântul Sinod a 
aprobat participarea Preafericitului Părinte 
Daniel, Patriarhul României, la Sinaxa 
Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe 
privind pregătirea Sinodului Panortodox 
(Constantinopol, 5-9 martie 2014);
- Sfântul Sinod a luat act cu bucurie de 
semnarea de către Patriarhul Ierusalimului şi 
Patriarhul României a Acordului patriarhal 
de restabilire a comuniunii  bisericeşti 
depline dintre cele două Patriarhii;
- Sfântul Sinod exprimă compasiunea 
Bisericii Ortodoxe Române faţă de creştinii 
sirieni aflaţi în suferinţă, şi pentru ajutorarea 
acestora a hotărât în semn de solidaritate 
organizarea unei colecte în bani în bisericile 
şi mănăstirile din Patriarhia Română în 
primele trei duminici după sărbătoarea 
Sfintelor Paşti (27 aprilie, 4 şi 11 mai 2014).

BIROUL DE PRESĂ  
AL PATRIARHIEI ROMÂNE
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cuprinde concluziile Sinaxei Întâistătătorilor 
Bisericilor Ortodoxe. De asemenea, s-a hotărât 
ca Sinodul Panortodox să se desfăşoare în anul 
2016 în vechea cetate a Constantinopolului. 
Totodată, s-au constituit comisiile de lucru pe 
departamente care vor analiza şi pregăti lucră-
rile premergătoare. În concluzii sunt cuprinse 
temele Sinodului Panortodox care vor fi relu-
ate, analizate şi discutate în cadrul Consiliilor 
pregătitoare. În această seară Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel are programată o vizi-
tă în mijlocul comunităţii românilor de aici din 
Istanbul, mai precis la Biserica Sfânta Muceniţă 
Paraschevi din Istanbul”.

ÎNTÂISTĂTĂTORII DE BISERICI ORTODOXE  
AU OFICIAT SFÂNTA LITURGHIE  

LA PATRIARHIA ECUMENICĂ DIN CONSTANTINOPOL

In Duminica Ortodoxiei Întâistătătorii de Bi-
serici Ortodoxe Autocefale participanţi la 

lucrările Sinaxei care s-au desfăşurat de pe 6 
până pe 8 martie la Patriarhia Ecumenică din 
Constantinopol au oficiat astăzi, 9 martie, Sfân-
ta Liturghie în Biserica Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe din cartierul Fanar (Istanbul), ne in-
formează basilica.ro.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de 12 
Întâistătători de Biserici Ortodoxe:

†  Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al 
Constantinopolului,

†  Teodor al II-lea, Patriarhul Alexandriei şi 
a Întregii Africi,

†  Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului,
†  Kiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii 

Rusii,
† Irineu, Patriarhul Serbiei,
† Daniel, Patriarhul României,
† Neofit, Patriarhul Bulgariei,
† Ilia al II-lea, Patriarhul Georgiei,
†  Chrisostom al II-lea, Arhiepiscopul 

Ciprului,
†  Ieronim, Arhiepiscopul Atenei şi a toată 

Elada,
†  Sava, Mitropolitul Varşoviei şi a toată 

Polonia,
†  Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei şi a toa-

tă Albania.
După citirea Sfintei Evanghelii, 

Arhimandritul Bartolomeu Samaras, Secretarul 

Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice a ci-
tit comunicatul comun al Întâistătătorilor 
Bisericilor Ortodoxe. Întâistătătorii au săvâr-
şit, după Sfânta Liturghie, o slujbă de pome-

nire (Trisaghion) pentru patriar-
hii ortodocşi trecuţi la Domnul 
şi pentru odihna sufletelor celor 
adormiţi pentru dreapta credinţă 
ortodoxă.

La final, a urmat o procesiune 
cu icoanele, în curtea Patriarhiei 
Ecumenice, apoi Întâistătătorii 
Bisericilor Ortodoxe au binecu-
vântat poporul de la balconul 
Palatului Patriarhal.

În cadrul Sfintei Liturghii 
a fost citit documentul care 
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de Presă BASILICA al Patriarhiei Române 
Înaltpreasfinţitul Mitropolit Nifon, 
Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal: 
„Cu ajutorul lui Dumnezeu, lucrările Sinaxei 
Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe s-au în-
cheiat odată cu semnarea documentului final 
de către toţi Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe. 
Este un moment istoric deosebit pentru întrea-
ga Ortodoxie şi cu rezonanţe pentru întreaga 
creştinătate. De aceea, şi deciziile care s-au luat 
sunt foarte precise. Întâi de toate, s-a stabilit 
că Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe 
se va ţine în anul 2016, în preajma sărbătorii 
Rusaliilor, aici, la Constantinopol, în celebra şi 
Sfânta Biserică a Sfintei Irina, unde a avut loc 
cel de-al doilea Sinod Ecumenic .

Desigur că totul este acum în proces de pre-
gătire. S-a instituit Comitetul pregătitor care se 
va reuni în septembrie anul acesta şi, potrivit 
regulamentului de desfăşurare a procesului de 
pregătire a Sfântului şi Marelui Sinod, confe-
rinţa presinodală din primăvara anului viitor va 
stabili cu precizie şi ultimele teme care trebu-
ie revizuite“. Tot sâmbătă, Patriarhul Bisericii 
noastre, împreună cu delegaţiile Bisericilor 
Ortodoxe, a vizitat Mănăstirea „Izvorul 
Tămăduirii” din Istanbul şi cimitirul unde sunt 
înmormântaţi patriarhii care au stat în scaunul 
Patriarhiei Ecumenice. Preafericirea Sa a evocat 
personalitatea patriarhilor ecumenici care au 
susţinut demersul Bisericii Ortodoxe Române 
pentru obţinerea autocefaliei în anul 1885 şi 
pentru ridicarea la rangul de Patriarhie în anul 
1925.

Duminica Ortodoxiei la Catedrala 
patriarhală din Constantinopol

Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor 
Ortodoxe a fost încununată, în Duminica 
Ortodoxiei, de slujba Sfintei Liturghii, săvâr-
şită ca expresie a unităţii eclesiale ortodoxe în 
Catedrala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a 
Patriarhiei Ecumenice. Sub protia Sanctităţii 
Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, au slu-
jit Preafericitul Teodor II, Papă şi Patriarh al 
Alexandriei şi al Întregii Africi; Preafericitul 

Teofil III, Patriarhul Ierusalimului; Preafericitul 
Kiril, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii; 
Preafericitul Irineu, Patriarhul Serbiei; 
Preafericitul Daniel, Patriarhul României; 
Preafericitul Neofit, Patriarhul Bulgariei; 
Preafericitul Ilie II, Patriarhul-Catolicos al 
Întregii Georgii; Preafericitul Hrisostom II, 
Arhiepiscop de Noua Justiniana şi al Întregului 
Cipru; Preafericitul Ieronim II, Arhiepiscopul 
Atenei şi al Întregii Grecii; Preafericitul Sava, 
Mitropolitul Varşoviei şi al Întregii Polonii; şi 
Preafericitul Anastasie, Arhiepiscop de Tirana, 
Durrës şi al Întregii Albanii. După citirea Sfintei 
Evanghelii, arhimandritul Bartolomeu Samaras, 
Secretarul Sfântului Sinod al Patriarhiei 
Ecumenice, a citit comunicatul comun al 
Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe adoptat în 
urma lucrărilor sinaxei din zilele precedente.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, a fost săvârşită 
o slujbă de pomenire pentru toţi patriarhii orto-
docşi trecuţi la Domnul. A urmat o procesiune cu 
icoane în curtea Patriarhiei Ecumenice, la fina-
lul căreia Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe au 
binecuvântat poporul de la balconul Reşedinţei 
patriarhale.

SINODUL PANORTODOX VA AVEA LOC ÎN ANUL 2016

S
fântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe 
va avea loc în anul 2016, în preajma sărbă‑
torii Rusaliilor, la Constantinopol (Istan‑

bul). Evenimentul de o mare importanţă istorică 
va fi găzduit de Biserica „Sfânta Irina“, lăcaşul în 
care s‑au desfăşurat lucrările Sinodului II Ecume‑
nic (381). Hotărârea a fost luată în cadrul Sinaxei 
Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale 
care a avut loc, în perioada 6‑8 martie, la Patri‑
arhia Ecumenică. Evenimentul a culminat ieri, 9 
martie, cu Sfânta Liturghie săvârşită în Catedrala 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Patriarhiei 
Ecumenice, la care au slujit 12 Întâistătători de 
Biserici Ortodoxe, prilej cu care a fost citit docu‑
mentul final al Sinaxei panortodoxe, informează 
Ziarul Lumina.

Întruniţi la Constantinopol la invitaţia 
Sanctităţii Sale Bartolomeu, Arhiepiscop al 
Constantinopolului - Noua Romă şi Patriarh 
Ecumenic, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe 
Autocefale au analizat, timp de trei zile, diferi-
te aspecte privind organizarea şi desfăşurarea 
Sinodului Panortodox, precum şi teme de actua-
litate privind relaţiile dintre Bisericile Ortodoxe 
locale. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 
României, a participat la eveniment însoţit de 
o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, for-
mată din: Înaltpreasfinţitul Iosif, Mitropolitul 
ortodox român al Europei Occidentale şi 
Meridionale, Înaltpreasfinţitul Mitropolit 
Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patri-
arhal, pr. consilier patriarhal Michael Tiţa, pr. 
consilier patriarhal Ştefan Ababei şi diac. Mihai 
Muşat.

Sinaxa primaţială panortodoxă a debutat joi, 
6 martie, în Catedrala „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” a Patriarhiei Ecumenice din cartierul 
Fanar. În deschiderea lucrărilor, Sanctitatea Sa 
Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, a subliniat 
importanţa sinodalităţii pentru păstrarea unită-
ţii eclesiale şi necesitatea convocării fără amâ-
nări suplimentare a Sfântului şi Marelui Sinod 
al Bisericii Ortodoxe. Tot în deschiderea eveni-
mentului, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe 
au adresat în plen cuvinte de salut.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit 
cuvântul intitulat „Sinaxa panortodoxă - eveni-
ment spiritual reprezentativ“.

În cadrul lucrărilor sinaxei, membrii delega-
ţiilor a 13 Biserici au prezentat propuneri pen-
tru organizarea şi buna desfăşurare a Sinodului 
Panortodox. Dezbaterile au continuat vineri, 7 
martie, în cadrul a două sesiuni de lucru, care 
s-au încheiat cu participarea Întâistătătorilor 
de Biserici Ortodoxe la slujba Acatistului Bunei 
Vestiri săvârşită la Biserica „Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil” de pe malul stâng al Bosforului, 
sub protia Preafericitului Teodor II, Papă şi 
Patriarh al Alexandriei şi al Întregii Africi.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, 8 martie, 
în cadrul a trei sesiuni de lucru, au fost defi-
nitivate şi aprobate puncte de lucru concrete 
care privesc Sfântul şi Marele Sinod, astfel în-
cât aproape de miezul nopţii, Întâistătătorii 
Bisericilor Ortodoxe Autocefale au semnat do-
cumentul final al Sinaxei primaţiale panortodo-
xe. Mai multe informaţii a oferit pentru Centrul 
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I
n zilele de 5 şi 6 aprilie, în oraşul Ruse din 
Bulgaria, s‑au desfăşurat manifestări religi‑
oase dedicate întronizării Înaltpreasfinţitu‑

lui Părinte Naum, în demnitatea de Mitropolit de 
Ruse. La aceste evenimente, cu binecuvântarea 
Preasfinţitului Părinte Episcop Ambrozie, Epi‑
scopia Giurgiului a fost reprezentată de părintele 
Nicuşor Puflea, Consilier administrativ, de părin‑
tele Protos. Teodor Şerban, Secretar Eparhial şi de 
părintele Sabin Mâţ, Protopop al Protoieriei Giur‑
giu. Manifestările au debutat sâmbătă, 5 aprilie, cu 
întâmpinarea Înaltpreasfinţitului Naum urmată 
de o procesiune până la Catedrala Mitropolitană 
„Sfânta Treime” din Ruse, unde a fost săvârşită o 
slujbă de Te Deum. Cu acest prilej, s‑a dat citire 

Pastoralei Patriarhale şi Sinodale, după care, nou‑
lui mitropolit i‑au fost înmânate crucea şi engol‑
pionul care au aparţinut înaintaşilor. Duminică, 
6 aprilie, manifestările au continuat în Cate‑
drala Mitropolitană din Ruse cu săvârşirea Sfin‑
tei Liturghii oficiate de Mitropolitul Naum ală‑
turi de ierarhi şi oaspeţi din străinătate. La final, 

au fost transmise mesaje de felicitare din partea 
ierarhilor şi a reprezentanţilor autorităţilor locale 
şi centrale. Mesajul de felicitare transmis de Prea‑
sfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, 
cu prilejul întronizării noului Mitropolit de Ruse, 
a fost citit de părintele Protos. Teodor Şerban, 
Secretar Eparhial.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Naum 
s-a născut în anul 1968, în localitatea Varna. 
A fost tuns în monahism în anul 1992 şi a absol-
vit Universitatea din Sofia în 1994. De aseme-
nea, a urmat cursuri teologice în Grecia, unde 
a studiat spiritualitatea Bisericii Ortodoxe Gre-
ceşti. A fost numit preot paroh în oraşul Veliki 
Presla, în anul 1997. Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Bulgare l-a numit arhimandrit în anul 
1998, iar din 2007 a fost ales episcop de Stob. 
Totodată, Episcopul Naum a mai ocupat func-
ţia de secretar al Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Bulgare. 

Mitropolitul Naum devine al VI-lea mitro-
polit de Ruse, această mitropolie fiind înfiinţată 
în anul 1828.

SLUJIRE ARHIEREASCĂ ÎN NOUA 
BISERICĂ A PAROHIEI COLIBAŞI, 

PROTOPOPIATUL HEREŞTI

În ziua slăvitului praznic al Întâmpinării 
Domnului, Preasfinţitul Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, înconjurat de un ales 
sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în noua biserică a Parohiei 
Colibaşi din mun. Giurgiu. Pentru bucuria du-
hovnicească a credincioşilor, au fost aduse de 

la Catedrala Episcopală din Giurgiu părticele 
din moaştele Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, 
ale Sfântului Apostol Andrei şi ale Sfântului 
Mare Mucenic Gheorghe, care au fost aşezate 
spre închinare într-un loc special amenajat în 
interiorul sfântului locaş. În cuvântul de învă-
ţătură rostit numeroşilor credincioşi prezenţi 
Întâistătătorul eparhiei noastre a vorbit despre 

semnificaţia duhovnicească a evenimentului 
aducerii Pruncului Iisus la templu, la 40 de zile 
după naştere, spre a fi închinat Domnului. Prin 
glasul bătrânului Simeon, a arătat Preasfinţia 
Sa, se întâlnesc, în templu, Legea veche a slovei, 
cu Legea cea nouă a Duhului Sfânt. Acest mare 
praznic însă nu se referă doar la Taina de vea-
curi a Vechiului Testament şi la împlinirea în-
tâlnirii dreptului Simeon cu Mântuitorul lumii, 
ci are menirea de a ne arăta locul unde noi Îl 
putem întâmpina real pe Dumnezeu, şi anume 
în sfânta Biserică şi în rugăciune. 

Credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie au 
primit din partea ierarhului lor iconiţe cu scena 
Întâmpinării Domnului.

Construcţia noii biserici din localitatea 
Colibaşi, jud. Giurgiu, a început în anul 2009, 
iar în prezent, cu sprijinul autorităţilor locale şi 
al credincioşilor, sfântul locaş este împodobit cu 
pictură.

CLIPE DE BUCURIE DUHOVNICEASCĂ 
ÎN PAROHIA NEAJLOV, 

PROTOPIATUL MIHĂILEŞTI

Duminică, 2 februarie, în ziua slăvitului 
Praznic al Întâmpinării Domnului, cu bine-
cuvântarea Preasfinţitului Părinte Ambrozie, 

ACTUALITATEA EPARHIALÃ
ÎNALTPREASFINŢITULUI PĂRINTE NAUM,  

NOUL MITROPOLIT DE RUSE, A FOST ÎNTRONIZAT
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Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. În cuvântul 
de învăţătură, Chiriarhul nostru a vorbit despre 
viaţa Sfântului Haralambie, care reprezintă mo-
del de stăruinţă în credinţa ortodoxă şi de iubi-
re faţă de Dumnezeu. Totodată, Întâistătătorul 
eparhiei noastre a vorbit şi despre dimensiu-
nea sacramentală a martiriului care reprezintă 
de fapt mărturisirea credinţei în viaţa Bisericii. 
Mucenicul trăieşte în jertfa sa atât jertfa lui 
Hristos cât şi a întregii sale Biserici, având con-
ştiinţa prezenţei sale în Hristos şi a prezenţei lui 
Hristos în el, a încheiat Preasfinţia Sa.

La final, a fost săvârşită o slujbă de pome-
nire pentru ctitorii sfântului locaş trecuţi la cele 
veşnice.Credincioşii prezenţi au primit din par-
tea ierarhului nostru iconiţe cu chipul Sfântului 
Sfinţit Mucenic Haralambie şi ultimul număr al 
revistei eparhiale.

Ridicată între anii 1848-1852, biserica 
„Sfântul Mucenic Haralambie” din mun Giurgiu, 
adăposteşte părticele din moaştele ocrotito-
rului său oferite în dar de Chiriarhul nostru în 
anul 2009. Astăzi, în ziua hramului credincioşii 
prezenţi la Sfânta Liturghie s-au putut închina 
şi la părticele din moaştele Sfântului Apostol 
Andrei, ale Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina şi 
ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, aduse de 
la Catedrala Episcopală din Giurgiu.

BISERICA PAROHIEI MELETIE DIN 
PROTOPOPIATUL GIURGIU ŞI-A 

SĂRBĂTORIT OCROTITORUL

Miercuri, 12 februarie, a fost prilej de alea-
să bucurie duhovnicească în biserica Parohiei 

Meletie, cu ocazia hramului acestui sfânt lo-
caş. Cu binecuvântarea, Preasfinţitului Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, Sfânta şi 
Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită de 
PC. Părinte Marius Cătălin Ciocoiu, secretarul 
Protoieriei Giurgiu, înconjurat de un sobor de 
preoţi şi diaconi. În cuvântul său de învăţătură, 
Părintele Marius Ciocoiu a vorbit credincioşilor 
prezenţi la slujbă despre viaţa sfântului Meletie, 
Arhiepiscopul Antiohiei, care a fost contempo-
ran cu Sfântul Grigore Teologul, Vasile cel Mare 
şi Ioan Gură de Aur, despre virtuţile sale şi mai 
ales despre lupta sa - în timpul celui de-al doilea 
Sinod Ecumenic - pentru apărarea Ortodoxiei de 
atacurile ereticilor arieni asupra dogmei Sfintei 
Treimi. Totodată, pentru bucuria enoriaşilor 
acestei parohii, a fost adus tabloul ce reprezintă 

Episcopul Giurgiului, Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie a fost săvârşită în biserica parohiei 
Neajlov, Protoieria Mihaileşti, de către Părintele 
Protoiereu Dan Mihale, înconjurat de un sobor 
de preoţi. Cu aceast prilej, Preacucernicia Sa a 
instalat în funcţia de preot paroh pe Părintele 
Silviu-Ionuţ Bucşăneanu. În cuvântul de învă-
ţătură adresat credincioşilor prezenţi, Părintele 
Protoiereu a evidenţiat frumuseţea şi înălţimea 
Tainei Preoţiei, dar şi jertfelnicia preotului şi a 
familiei sale, care trebuie să se pună întotdeau-
na în slujba lui Dumnezeu şi a credincioşilor 
păstoriţi, prin mărturisirea Evangheliei şi prin 
urmarea exemplului Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos. La rândul său, noul paroh a adresat un 
scurt cuvânt celor prezenţi, luându-şi angaja-
mentul de a veghea la buna rânduială a Bisericii 
şi de a călăuzi turma cea cuvântătoare pe calea 
mântuirii. 

La final, Părintele Silviu Bucşăneanu a pri-
mit din partea fostului paroh, Părintele Daniel 
Cristea, părticele din moaştele sfinţilor Cuvioşi 
Sava din Athos, Corneliu al Pereslavului, Daniel 
al Vologdavului şi ale Sfinţilor ucişi în Sinai şi 
Rait.

BISERICA „SF. MC. HARALAMBIE” 
DIN MUN. GIURGIU ŞI-A 

SĂRBĂTORIT OCROTITORUL
În Biserica Ortodoxă, în fiecare an, ziua de 

10 februarie este închinată Sfântului Sfinţit Mc. 
Haralambie, ocazie cu care numeroase loca-
şuri de cult îşi sărbătoresc hramul. Între aces-
tea se numără şi Biserica „Sf. Mc. Haralambie” 

din mun. Giurgiu care şi-a primit arhipăstorul, 
pe Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului. Cu acest prilej, Preasfinţia Sa, în-
conjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi 
şi în prezenţa a sute de credincioşi, a săvârşit 
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binecuvântare şi de mulţumire, iar pentru alţii 
va fi un act de osândă. Judecata este atributul 
lui Hristos, ca Judecător, care va judeca pe oa-
meni şi faptele lor, răsplătind fiecăruia după 
felul faptelor. Căci „toţi trebuie să ne înfăţişăm 
înaintea scaunului de Judecată al lui Hristos , 
ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori 
bine, ori rău” (II Cor. 5,10). 

După Sfânta Liturghie, Întâistătătorul epar-
hiei noastre a săvârşit Taina Sfântului Botez 
pentru fiul părintelui diacon Nica Gheorghe. 
Cu acest prilej, ierarhul nostru a rostit şi un cu-
vânt în care a explicat celor prezenţi frumuseţea 
duhovnicească a acestei mari taine a Bisericii. 
Botezul, a arătat Preasfinţia Sa, este taina prin 
care omul renaşte pentru viaţa spirituală, adică 
devine membru al Bisericii. Prin afundarea în 
apă se închipuie moartea noastră pentru viaţa 
în păcat, iar prin ieşirea din apă se închipuie în-
vierea noastră împreună cu Hristos, a încheiat 
Preasfinţia Sa.

De asemenea, Chiriarhul nostru a felicitat 
pe părinţii pruncului, Diac. Nica Gheorghe şi 
doamna Andreea Cristina, cu prilejul acestui 
moment important al încreştinării fiului lor, 
care a primit numele Andrei Luca, dar şi pe na-
şii acestuia, domnul Cristian Geana şi doamna 
Elena Corina. La final, Preasfinţia Sa a dăru-
it părinţilor şi naşilor câte o icoana cu Maica 
Domnului cu Pruncul, iar credincioşii prezenţi 
la acest eveniment au primit ultimul număr al 
revistei eparhiale şi icoane ce reproduc pictura 
Părintelui Arsenie Boca. 

Ridicată în anul 1870, Biserica „Sf. Ier. 
Nicolae” din localitatea Drăgănescu este foarte 
strâns legată de marele duhovnic al secolului 
XX, părintele Arsenie Boca. Din 1968, aici timp 
de 15 ani părintele Arsenie a realizat pictura 
acestui sfânt locaş. Deşi a respectat liniile gene-
rale ale erminiei bisericeşti, părintele Arsenie a 
inserat elemente cu un vădit conţinut catehe-
tic, adaptat la cerinţele şi problemele oameni-
lor contemporani. De asemenea, scenele sunt 
însoţite de pasaje biblice sau de cuvinte ale pă-
rintelui, ziditoare pentru toţi cei ce trec pragul 
acestei biserici.

ŞEDINŢA DE LUCRU A PERMANENŢEI 
CONSILIULUI EPARHIAL AL 

EPISCOPIEI GIURGIULUI

Luni, 24 februarie, la sediul Centrului 
Eparhial al Episcopiei Giurgiului, în Centrul 
pentru copii şi tineret „Sf. Ioan Valahul”, a avut 
loc şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului 

în mărime naturală pe Părintele Arhimandrit 
Meletie Căscioreanu, ctitorul acestei biserici, în 
acest an fiind sărbătorit jubileul celor 150 de ani 
de la construirea acestui sfânt locaş.

La finalul Sfintei Liturghii, a fost săvârşită o 
slujbă de pomenire pentru ctitorii sfântului lo-
caş, trecuţi la cele veşnice.

CURS DE „LEADERSHIP ŞI 
LUAREA DECIZIILOR”

 

În zilele de 15 şi 16 februarie, în sala 
„Nichifor Crainic” din incinta sediului adminis-
trativ al Episcopiei Giurgiului, a avut loc, cu bi-
necuvântarea Preasfinţitului Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, cursul „Leadership şi lu-
area deciziilor”. Trainingul a fost susţinut de 
părintele diacon Daniel Necula, inspector de 
specialitate, la disciplina religie în cadrul ISJ 
Giurgiu. La acest curs au participat 20 de elevi 
de la liceele din municipiul nostru, membri în 
Consiliul Judeţean al Elevilor. Obiectivele trai-
ningului „Leadership şi luarea deciziilor” au 
fost ca participanţii să înţeleagă conceptul de 
„leadership”, să cunoască procesul de luare a 

deciziilor, să fie capabili să stabilească rolurile şi 
responsabilităţile în echipă şi să conştientizeze 
rolul liderului în vederea eficientizării echipei.

În ziua întâi, cursanţii au putut afla despre 
barierele în comunicare, despre strategiile de 
luare a deciziilor, despre conflict, confruntare 
şi consens, iar în ziua a doua au învăţat despre 
tipurile de roluri în echipă, despre profilul lea-
derului, dar şi despre modelele de leadership. 

La final, toţi participanţii au mulţumit pen-
tru posibilitate de a participa la un astfel de curs 
inedit, apreciind că noţiunile învăţate le vor fi 
de mare ajutor în proiectele viitoare pe care le 
vor desfăşura. 

SLUJIRE ARHIEREASCĂ ÎN 
PAROHIA DRĂGĂNESCU, 

PROTOPOPIATUL MIHĂILEŞTI

În data de 23 februarie, creştinii ortodocşi 
s-au aflat în Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi. 
În biserica Parohiei Drăgănescu, Protopopiatul 
Mihăileşti, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a 
fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului. În cuvântul de învăţătură 
rostit credincioşilor prezenţi, Chiriarhul nostru 
a explicat principalele învăţături desprinse din 
pericopa evanghelică, subliniind faptul că în-
fricoşătoarea judecată reprezintă confruntarea 
istoriei şi a omului cu Dumnezeu, la sfârşitul 
veacurilor, când întreaga lume va fi adusă sub 
autoritatea lui Dumnezeu. Pentru unii, a con-
tinuat Preasfinţia Sa, judecata va fi un act de 
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ÎNTÂLNIRE CU TINERII LA 
CENTRUL PASTORAL-MISIONAR 
SFÂNTA MUCENIŢĂ FILOFTEIA

În Episcopia Giurgiului, cu binecuvântarea 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie se desfăşoară 
numeroase activităţi cu tinerii. 

Sâmbătă, 8 martie, la Centrul Pastoral 
Misionar „Sfânta Muceniţă Filofteia”, copiii din 
parohiile Cosoba, Joiţa şi Popeşti Manuc s-au 
întâlnit în cadrul proiectului „Hristos Împărtăşit 
copiilor”. 

La aceast dialog catehetic au participat pes-
te 100 de copii, alături de profesorul lor de reli-
gie Răducu Constantin, sub îndrumarea preoţi-
lor slujitori de la parohiile mentionaţe mai sus, 
în frunte cu Părintele Emanuel Stuparu, Vicar al 
Episcopiei Giurgiului.

Întălnirea a avut ca teme de discuţie Taina 
spovedaniei ,Taina Împărtăşaniei şi Sfinţii 
Martiri Brâncoveni. S-au folosit filmuleţe în 
Power Point, chestionare şi istorioare pentru o 
mai bună înţelegere şi fixare a cunoştinţelor.

La final, copiii au participat la o agapă şi au 
primit iconiţe, acatiste cu Sfântul Stelian, ocro-
titorul copiilor şi diplome de participare.

DUMINICA ORTODOXIEI 
SĂRBĂTORITĂ ÎN BISERICA 

PAROHIEI GREACA, 
PROTOPOPIATUL HERĂŞTI 

Biserica Ortodoxă s-a aflat în ziua de 9 
martie, în Duminica I din Postul Mare (a 
Ortodoxiei). De asemenea, au fost prăznuiţi 
şi cei 40 de Mucenici din cetatea Sevastiei. Cu 
acest prilej, Preasfinţitul Părinte Ambrozie, 

eparhial, prezidată de Preasfinţitul Părinte 
Episcop Ambrozie. Potrivit ordinii de zi, s-au 
discutat o serie de probleme curente ale sectoa-
relor Centrului eparhial şi au fost dezbătute mai 
multe teme referitoare la activitatea pastoral-
misionară, social-filantropică, administrativă şi 
patrimonială din cuprinsul eparhiei. În cadrul 
şedinţei, au fost prezentate hotărârile Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, luate în şe-
dinţa de lucru din ziua de 13 februarie 2014 şi 
au fost stabilite modalităţi de ducere la îndepli-
nire ale acestora. Un punct important în cadrul 
discuţiilor l-a constituit prezentarea proiectului 
noului Regulament al instanţelor disciplinare şi 
de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, cu 
sublinierea noutăţilor pe care le aduce acest text 
legislativ.

OLIMPIADA DE RELIGIE 2014, 
FAZA JUDEŢEANĂ - GIURGIU

În ziua de 1 martie, cu binecuvantarea 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie Episcopul 
Giurgiului, la Şcoala „Academician Marin 
Voiculescu” din mun. Giurgiu, s-a desfăşurat, 
Olimpiada de religie 2014, etapa judeţeană. 

De asemenea, s-a desfăşurat, la aceeaşi 
unitate şcolară şi concursul intitulat „Măldiţe 

creştine” pentru clasele a V-a şi a VI-a, la care 
au participat elevi din cele patru protoierii ale 
eparhiei noastre. La acest concurs elevii clasaţi 
pe locul I, inaintea contestaţiilor, sunt: clasa a 
V-a Polifron Iulia de la Şcoala Nr.7, clasa a VI-a 
Dincă Maria de la Şcoala Gimnazială „Sfântul 
Gheorghe”. De asemenea, câştigătorii fazei jude-
ţene a Olimpiadei de Religie sunt: clasa a VII-a - 
Grigore Loredana de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 
din Bolintin Vale, clasa a VIII -a Gheţa Diana de 
la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, clasa 
a IX-a Anghel Daniela elevă la Liceul „Udrişte 
Năsturel” din Hotarele, clasa a X-a Macasoi 
Iulia de la Colegiul Naţional Ion Majorescu, cla-
sa a XI-a Balinschi Ioana elevă a Liceului „Tudor 
Vianu” iar clasa a XII-a Maniceanu Alexandra 
de la Liceul „Tudor Vianu”. Cei 60 de elevi pre-
zenţi la olimpiadă au fost însoţiţi la concurs de 
profesorii de Religie.

Din comisia de evaluare au făcut parte Prof. 
Tănase Iuliana, Prof. Petcu Mariaoara ,Prof. Ilie 
Camelia, Prof. Enache Florentina şi Prof. Matei 
Irina.

ACŢIUNE SOCIAL-FILANTROPICĂ 
ÎN PAROHIA OBEDENI

Luni, 3 martie, la începutul Postului Mare, 
Parohia Obedeni a organizat, cu binecuvânta-
rea Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, o acţiune social-filantropică cu sco-
pul de a veni în sprijinul familiilor cu venituri 
modeste din această parohie, dar şi din filia 
Angheleşti. Părintele paroh Claudiu Nicolae a 
vizitat mai multe case ale enoriaşilor şi le-a ofe-
rit pachete cu alimente, fructe şi dulciuri. 
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Sf. Ioan Rusul” şi revista Familia Ortodoxă, iar 
domnului Marian Dinu, ctitor al Bisericii Sf. Ap. 
Petru şi Pavel, din localitatea Greaca, Preasfinţia 
Sa i-a dăruit Albumul „Mănăstirea Comana is-
torie, legendă, spiritualitate”, Almanahul bise-
ricesc al Episcopiei Giurgiului, ultimul număr 
al revistei eparhiale şi revista Familia Ortodoxă. 
Tuturor credincioşilor prezenţi la acest eveni-
ment însemnat din viaţa parohiei le-au fost dă-
ruite icoane cu chipul Sf. Ap. Petru şi Pavel, ce 
reproduc pictura Părintelui Arsenie Boca. 

ATELIER DE PICTURĂ LA CENTRUL 
EPARHIAL PENTRU COPII ŞI TINERET 

„SFÂNTUL IOAN VALAHUL”

Sâmbătă, 15 martie, cu binecuvântarea 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, la Centrul Eparhial pentru copii şi ti-
neret „Sfântul Ioan Valahul” din incinta sediului 

administrativ al eparhiei noastre, a avut loc pri-
ma întâlnire din cadrul Atelierului de pictură 
„Sfântul Apostol Luca”. Au participat elevi de 
la Şcoala nr.7, Liceul „Ion Majorescu” şi Liceul 
„Viceamiral Ioan Bălănescu", sub coordonarea 
prof.de religie Matei Daniel. În această primă 
întâlnire, elevii au învăţat tehnica de preparare 
a lemnului în vederea realizării unei icoane bi-
zantine. Elevii au lucrat intr- o atmosferă plăcu-
tă şi şi-au exprimat dorinţa de a participa şi în 
continuare la acest atelier.

DUMINICA A II-A DIN POSTUL MARE 
ÎN PAROHIA ÎNALŢAREA DOMNULUI 

DIN MUNICIPIUL GIURGIU

În Duminica a II-a din Postul Mare (a 
Sfântului Grigorie Palama), a fost prilej de alea-
să bucurie duhovnicească pentru credincioşii 
parohiei Înălţarea Domnului din mun. Giurgiu, 
care şi-au primit arhipăstorul, pe Preasfinţitul 
Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului. Cu 
această ocazie, Preasfinţia Sa, înconjurat de 

Episcopul Giurgiului, a săvârşit Sfânta Liturghie 
Arhierească în biserica Parohiei Greaca, 
Protopopiatul Herăşti cu ocazia sărbătoririi ce-
lui de-al doilea hram al acestui sfânt locaş. De la 
Catedrala Episcopală din Giurgiu au fost aduse 
părticele din moaştele Sf. M. Mc. Gheorghe, Sf. 
Ap. Andrei şi ale Sf. M. Mc. Ecaterina. În cu-
vântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a subliniat 
importanţa sfintelor icoane în cultul Bisericii 
Ortodoxe, ele reprezentând comunicarea vizu-
ală a realităţii invizibile divine, manifestată în 

timp şi spaţiu. Icoana ne cheamă spre ceea ce 
este nevăzut: slava din Împăraţia lui Dumnezeu 
în care intră sfinţii. De asemenea, Întâistătătorul 
eparhiei noastre a vorbit numeroşilor credin-
cioşi prezenţi şi despre frumuseţea credinţei 
ortodoxe, arătând că Ortodoxia se identifică cu 
însăşi tradiţia apostolică.

Ca în fiecare an, în Duminica Ortodoxiei, 
în toate bisericile din cuprinsul Episcopiei 
Giurgiului au fost organizate colecte pentru 
Fondul Central Misionar, iar prin pastorala 
Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei, citită 
în toate lăcaşurile de cult, credincioşii au fost 
îndemnaţi să participe la sprijinirea semenilor. 

La final, Chiriarhul nostru a oferit Părintelui 
Cristian Popa o icoană cu Maica Domnului cu 
Pruncul, asemenea şi Părintelui Arhim. Dimitrie 
Ieremia. Preoţii slujitori Alin Georgescu şi 
Aurel Popescu, de la Parohia Greaca, au primit 
din partea Preasfinţiei Sale, câte un epitrahil 
şi ultimul număr al revistei Familia Ortodoxă. 
De asemenea, domnului primar Florin Mihai 
Surduleasa i-a fost oferit Almanahul bisericesc 
al Episcopiei Giurgiului, Albumul „Mănăstirea 
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Gimnaziale Nr. 2 Naipu, însoţiţi de profesorii 
lor, Anicescu Gabriela şi Dăscălescu George, 
au participat la un pelerinaj în nordul judeţu-
lui Giurgiu. În cadrul acestui pelerinaj, copiii 
au vizitat: Schitul Găiseni, unde au participat 
la Slujba Sfintei Liturghii, apoi Centrul Pastoral 
Cultural „Gavril Drugănescu” şi Biserica „Buna 
Vestire-Drugănescu” din satul Stoeneşti. Aici, 

Pr. Daniel Preoteasa le-a vorbit pelerinilor des-
pre viaţa Sfântului Constantin Brâncoveanu, 
evidenţiind moştenirea culturală şi spirituală 
pe care acesta a lăsat-o poporului român. Elevii 
au putut admira stilul brâncovenesc şi s-au 
putut documenta în vederea realizării unor lu-
crări artistice, în care să fie reprezentaţi martirii 
brâncoveni. Pelerinajul a continuat cu vizitarea 
Mânăstirii Buna Vestire-Malu Spart, unde s-au 
putut închina la moaştele Sfântului Nectarie 
Taumaturgul. Pelerinajul s-a încheiat la Biserica 
„Sfântul Nicolae” din satul Drăgănescu, acolo 
unde copiii au admirat pictura de excepţie reali-
zată de Părintele Arsenie Boca.

ACŢIUNE SOCIALĂ LA AŞEZĂMÂNTUL 
„SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL 
ŞI GAVRIIL” DIN LOCALITATEA 

SLOBOZIA DE GIURGIU

Luni, 17 martie, Sectorul Social al Episcopiei 
Giurgiului a organizat, cu binecuvântarea 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, o acţiune socială la Aşezământul 
„Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din loc. Slobozia de 
Giurgiu. În cadrul acestui centru se află 40 de 
persoane, 31 de copii şi 9 mame, victime ale vi-
olenţei în familie. La final, Pr. Edmond Popa, 
consilier social al Episcopiei Giurgiului, le-a ţi-
nut un cuvânt de învăţătură celor mici, în care 
le-a vorbit despre rolul faptelor bune în viaţa 
creştinilor, despre credinţă şi despre importan-
ţa praznicului Învierii Domnului.

Toţi cei prezenţi au primit din partea 
Sectorului Social al eparhiei noastre iconiţe, 
cărţi de rugăciune şi daruri constând în alimen-
te, dulciuri şi jucării. 

ACŢIUNE SOCIALĂ LA 
CĂMINUL DE BĂTRÂNI DIN 
LOCALITATEA SINGURENI

 
Miercuri, 19 martie, cu binecuvântarea 

Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, Sectorul Social al eparhiei noastre a 

un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în biserica parohiei. De la 
Catedrala Episcopală din Giurgiu au fost aduse 
părticele din moaştele Sf. M. Mc. Gheorghe, Sf. 
Ap. Andrei şi ale Sf. M. Mc. Ecaterina.

În cuvântul de învăţătură adresat nume-
roşilor credincioşi prezenţi, ierarhul nostru a 
explicat sensurile duhovniceşti desprinse din 
pericopa evanghelică în care a fost prezentată 
Vindecarea slăbănogului din Capernaum, sub-
liniind credinţa şi dragostea pe care au avut-o 

prietenii celui aflat în suferinţă. Iubirea nu poa-
te fi părtinitoare, ea se dăruieşte fiecăruia în 
mod egal, pentru că cel ce iubeşte curat vede 
în fiecare om pe Hristos. Mântuitorul ne arată 
că fără iubirea care rodeşte în fapte de miloste-
nie faţă de aproapele, nimeni nu poate dobândi 
Împărăţia cerurilor. Totodată, Întâistătătorul 
eparhiei noastre a vorbit şi despre complexi-
tatea teologică a învăţăturii Sfântului Grigorie 
Palama care ne învaţă că nu este imposibil ca 
omul înduhovnicit să vadă lumina dumneze-
iască, imaterială şi incoruptibilă, identică lu-
minii văzute de Sfinţii Apostoli pe Muntele 
Taborului. Lumina necreată este o lucrare şi o 
putere a lui Dumnezeu, care iradiază din fiin-
ţa Sa nevăzută, fără a se confunda cu Aceasta. 
Fiinţa lui Dumnezeu rămâne în veci necunos-
cută raţiunii omeneşti, însă energiile sau lucră-
rile Dumnezeirii Sale, care se revarsă din Ea, 
ca energii necreate, pot fi cunoscute de mintea 
omenească, numai dacă este curăţită de păcate 
şi patimi, a încheiat Preasfinţia Sa.

La final, Chiriarhul nostru l-a felicitat 
pe Părintele paroh Sabin Mâţ, protopop al 
Protoieriei Giurgiu, cu ocazia zilei onomastice 
şi i-a oferit un rând de veşminte preoţeşti. De 
asemenea, credincioşii prezenţi au primit ulti-
mul număr al Revistei eparhiale.

PELERINAJ LA LOCAŞURILE DE CULT 
DIN NORDUL JUDEŢULUI GIURGIU

În ziua de 16 martie, un grup de copii din 
parohiile Copaciu, Naipu şi Ghimpaţi, elevi 
ai Şcolii Gimnaziale Nr.1 Ghimpaţi şi ai Şcolii 
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licee giurgiuvene, alături de membrii Consiliului 
Judeţean al Elevilor.

MARŞUL PENTRU VIAŢĂ 2014. 
ADOPŢIA – O ALEGERE NOBILĂ”, 

EVENIMENT ORGANIZAT ÎN 
EPISCOPIA GIURGIULUI 

Sâmbătă, 22 martie, începând cu ore-
le 16.00, cu binecuvântarea şi în prezenţa 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, la Biserica Buna Vestire din mun. 
Giurgiu a avut loc evenimentul „Marşul pen-
tru Viaţă 2014. Adopţia – o alegere nobilă”, 
organizat de Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi 
Români, filiala Giurgiu. Această acţiune a făcut 
parte dintr-un program naţional ce poartă ace-
laşi nume, desfăşurat în peste 30 de oraşe din 
ţară. Episcopia Giurgiu susţine această iniţiati-
vă care atrage atenţia asupra sacralităţii famili-
ei, a adopţiei, ca binecuvântare a lui Dumnezeu, 
dar şi asupra rostului creaţiei umane. 

Evenimentul a debutat cu Acatistului Bunei 
Vestiri şi al Sfântului Stelian, ocrotitorul copi-
ilor, săvârşite de Întâistătătorul eparhiei noas-
tre, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. 
Apoi, a avut loc premierea celor 48 de elevi de 
la mai multe şcoli şi licee din judeţul Giurgiu, 
care au obţinut premii la Olimpiada de Religie 
şi la Concursul „Mlădiţe creştine”, faza judeţea-
nă. Elevii au fost răsplătiţi cu diplome, reviste 
ortodoxe, icoane şi cărţi duhovniceşti. 

La final, în cuvântul de învăţătură adresat 
celor prezenţi, Preasfinţia Sa a evidenţiat câţiva 
factori negativi care sunt un real pericol pentru 
familia creştină în societatea contemporană, 

cum ar fi: violenţa domestică, avortul, abando-
nul copiilor, concubinajul şi alcoolismul. Fără să 
înţelegem sacralitatea vieţii ca dar nepreţuit al 
lui Dumnezeu şi fără să conştientizăm respon-
sabilitatea pe care o avem faţă de semenii noş-
tri, aceste drame ale societăţii contemporane nu 
pot fi depăşite. Tocmai de aceea, Biserica arată 
în permanenţă o grijă deosebită faţă de familie, 
prin reprezentanţii ei: preoţi, diaconi, profesori 
de religie şi asistenţi sociali, îndemnând la îm-
plinirea poruncilor dumnezeieşti şi a moralei 
creştine. Biserica, prin mărturia sa bimilenară, 
ne învaţă că singura viaţă autentică este viaţa în 
Hristos. Totodată, Chiriarhul nostru i-a felicitat 
pe elevii care au obţinut premii la Olimpiada de 
Religie, pe dascălii lor şi pe organizatorii acestui 
eveniment. 

În continuare, s-au desfăşurat mai multe 

activităţi reacreative pentru copii pe strada pie-
tonală din faţa bisericii Buna Vestire. A fost or-
ganizat un atelier de pictură, s-au recitat poezii 
şi s-au desfăşurat mai multe jocuri creative. 

La acest eveniment au fost prezenţi, ală-
turi de numeroşi credincioşi, copiii de la 
Aşezământul „Grădina Maicii Domnului” din 

organizat o vizită la Căminul de bătrâni din lo-
calitatea Singureni, Protoieria Mihăileşti.

Totodată, cu acest prilej, în capela cămi-
nului a fost săvârşită Taina Sfântului Maslu 
de către un sobor de preoţi pentru persoanele 
vârstnice din această instituţie, lor li s-au ală-
turat reprezentanţi ai conducerii căminului de 
bătrâni şi personalul medical. 

Beneficiarii acestei acţiuni social-filantro-
pice au fost cei 45 de bătrâni din cămin, dar şi 
cei 11 copii infestaţi cu virusul HIV, cazaţi în 
centrul medical din vecinătatea căminului. Toţi 
au primit cu bucurie din partea Sectorul Social 
daruri constând în alimente, reviste ortodoxe şi 
icoane.

BOIERII GIURGIUVENI 
ŞI CTITORIILE LOR 

Joi, 20 martie 2014, la Centrul pentru co-
pii şi tineret Sfântul Ioan Valahul al Episcopiei 
Giurgiului a avut loc, cu binecuvântarea 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, o altfel de lecţie de istorie, în cadrul 
căreia au avut loc discuţii despre „Boierii giur-
giuveni şi ctitoriile lor". În deschiderea lecţiei, 
domnul muzeograf Emil Păunescu, directorul 
Muzeului Judeţean Giurgiu, vorbit şi despre 
viaţa domnitorului Alexandru Ioan Cuza de la 
a cărui naştere, în ziua de 20 martie, 2014, s-au 
împlinit 194 de ani. La eveniment au mai parti-
cipat Pr. Ioan Emanuel Stuparu, vicar adminis-
trativ al Episcopiei Giurgiului, Pr. Prof. Adrian 
Dima, profesor de Istorie la Seminarul Teologic 
„Teoctist Patriarhul „ din Giurgiu, domnul prof. 
Dr. Marcel Ţenea şi domnul Prof. Ion Rugină. 
La acest eveniment au participat elevi semina-
rişti, însoţiţi de profesorii lor, şi elevi de la alte 
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activitate caritabilă în vederea sprijinirii familii-
lor defavorizate. Acţiunea caritabilă a făcut par-
te din proiectul „Dăruind vei dobândi”, iniţiat şi 
derulat de Parohia Ogrezeni, prin care oamenii 
necăjiţi sunt ajutaţi. Fiecare copil ar trebui să 
aibe şansa de a se bucura de îndeplinirea dorin-
ţelor. Însă această emoţie specială le este răpită 
multor copii din cauza neajunsurilor financiare. 
Părinţii privesc cu durere la cei cu posibilităţi şi 
şi-ar dori şi pentru micuţii lor un trai mai bun. 
În urma acestei activităţi, trei copii crescuţi doar 
de mama şi bunica cu veniturile din alocaţii şi 
din pensie, au primit computerul pe care şi-l 
doreau! Părintele paroh le-a dăruit şi instalat 
pe computer şi un software multimedia numit 
„Să învăţam religia şi altfel”. De asemenea au 
fost instalate aplicaţii educaţionale pentru cele 
şapte Sfinte Taine. Tot în urma acestei activităţi, 
şase copii au primit alimente, fructe şi dulciuri.

SLUJBA VECERNIEI MARI ÎN BISERICA 
MĂNĂSTIRII „BUNA VESTIRE”

Luni, 24 martie, cu binecuvântarea 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, a fost oficiată Slujba Vecerniei Mari 
unită cu Litia, de Pc. Pr. Beldiman Nicuşor, 
Protoiereu al Protoieriei Bolintin, înconjurat de 
un ales sobor de preoţi. După slujba Vecerniei 
s-a săvârşit, după cum s-a obişnuit la hramul 
Mănăstirii, Taina Sfântului Maslu.

La final, Părintele Protoiereu a vorbit nu-
meroşilor credincioşi prezenţi despre prooroci-
ile Vechiului Testament, referitoare la Fecioara 
Maria şi despre importanţa momentului Bunei 
Vestiri, pentru întreaga umanitate. Buna 

Vestire, este începutul mântuirii noastre, a spus 
Preacucernicia Sa, în sensul că prin întruparea 
Fiului lui Dumnezeu care se face Fiul Fecioarei, 
ni se oferă posibilitatea mântuirii şi desăvârşirii 
şi pe drept cuvânt o putem numi cea mai mare 
veste din istoria mântuirii omenirii. O dată 
cu ea începe divinizarea pământului. Fiul lui 
Dumnezeu luând fire omenească, ca şi a noastră 
a tuturor, Iisus Hristos este omul cel adevărat, 
care a venit în lume ca pe toţi să ne facă oameni 
adevăraţi. Iisus Hristos se coboară mai adânc 
decât oricine în intimitatea noastră, se identifi-
că cu toate durerile noastre şi ia asupra sa toate 
poverile noastre.

La sfârşitul slujbei, au fost aduse şi puse 
spre închinare alături de moaştele Sfântului 
Nectarie şi moaştele Sfântului Mare Mucenic 
Gheorghe, ale Sfintei Mare Muceniţe Ecaterina, 
ale Sfântului Apostol Andrei şi ale Sfântului 
Ioan Rusul.

SLUJIRE ARHIEREASCĂ ÎN 
BISERICA „BUNA VESTIRE” DIN 

LOCALITATEA STOENEŞTI

Luni, 24 martie, Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului a slujit slujba 
Vecerniei unită cu Litia, în biserica Parohiei 
Drugănescu, cu hramul „Buna-Vestire”, din lo-
calitaea Stoeneşti, alături un ales sobor de preoţi 
şi diaconi. Pentru bucuria credincioşilor au fost 
aduse spre închinare moaştele Sfântului Ioan 
Rusul, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, 
ale Sfântului Apostol Andrei şi ale Sfintei 
Muceniţe Ecaterina.

localitatea Letca Nouă, copiii de la Aşezământul 
„Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din localitatea 
Slobozia de Giurgiu şi copiii de la casele de copii 
de tip familial din mun. Giurgiu.

Tuturor credincioşilor prezenţi la acest eve-
niment le-au fost oferite icoane cu chipul Sfintei 
Treimi şi reviste ortodoxe. 

SLUJIRE ARHIEREASCĂ ÎN BISERICA 
MĂNĂSTIRII COMANA, ÎN DUMINICA 

A III-A DIN POSTUL MARE

În Duminica a III-a din Postul Mare (a 
Sfintei Cruci), a fost prilej de aleasă bucurie du-
hovnicească pentru obştea Mănăstirii Comana, 
care şi-a primit arhipăstorul, pe Preasfinţitul 
Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului. Cu 
această ocazie, Preasfinţia Sa, înconjurat de 
un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în biserica mănăstirii. În 
cadrul Sfintei Liturghii, tânărul teolog Dumitru 

George Alin a fost hirotonit diacon pe seama 
Mănăstirii Comana.

În cuvântul de învăţătură adresat celor pre-
zenţi, Preasfinţia Sa a vorbit despre rolul deose-
bit al Sfintei Cruci în iconomia mântuirii noas-
tre. Prin răstignirea Domnului pe ea, a arătat 
ierarhul nostru, Crucea a devenit altarul pe care 
Hristos S-a jertfit pentru a ispăşi păcatele lumii 
şi a săvârşi răscumpărarea oamenilor. Astfel, 
Crucea devine „mijlocul” de răscumpărare şi 
de împăcare a oamenilor cu Dumnezeu, căci 
„Hristos, pacea noastră – spune Sf. Ap. Pavel 
- , a surpat peretele despărţitor al vrajbei din-
tre cei doi (iudei şi neamuri), ca să-i împace cu 
Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un singur trup 
prin Cruce, omorând prin ea vrăjmăşia"(Efes. 2, 
14-16). 

ACŢIUNE SOCIALĂ ÎN PAROHIA 
OGREZENI, PROTOIERIA BOLINTIN

În ziua de 24 martie, în Parohia Ogrezeni, 
Protoieria Bolintin, cu binecuvântarea 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, preotul paroh Palea Niculae ală-
turi de credincioşi ai parohiei au organizat o 
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În cuvântul de învăţătură rostit la final, 
Chiriarhul nostru a subliniat cât de impor-
tant a fost pentru istoria mântuirii umanită-
ţii, răspunsul pozitiv dat de Fecioarei Maria la 
Bunavestire. În cuvântul de învăţătură rostit la 
final, Chiriarhul nostru a subliniat cât de im-
portant a fost pentru istoria mântuirii umani-
tăţii, răspun sul pozitiv dat de Fecioarei Maria 
la Bunavestire. Acest mare praznic actualizează 
momentul când s-a pogo rât Arhangelul Gavriil 
trimis de Preamilostivul Dumnezeu şi a adus 
această minunată vestire, anume că Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, se face Om, pentru a răs-
cumpăra lumea din păcat. Arhanghelul a fost 
trimis să aducă „vestea cea bună” şi să ceară 
consimţământul Preacuratei, fiindcă voia lui 
Dumnezeu trebuia să se conjuge cu voia omu-
lui. De-abia după cuvântul plin de smerenie şi 
de responsabilitate al Fecioarei Maria, „Fie mie 
după cuvântul tău”, Hristos Domnul, sălăşluieş-
te în pântecele Fecioarei. 

La sfârşit, credincioşii prezenţi au primit 
copii după icoane pictate de Părintele Arsenie 
Boca.

ZI DE BUCURIE DUHOVNICEASCĂ ÎN 
BISERICA PAROHIEI DRUGĂNESCU, 

PROTOIERIA BOLINTIN

În ziua de  25 martie, Biserica Parohiei 
Drugănescu a îmbrăcat haină de sărbă-
toare. Cu binecuvântarea Preasfinţitului 
Părinte Dr. Ambrozie, Episcopul Giurgiului, 
Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Pc. Pr. 
Pisculungeanu Florian, Secretarul Protoieriei 
Bolintin, înconjurat de un sobor de preoţi. La 
final, a fost oficiată slujba de pomenire pentru 
ctitorii sfântului locaş.

În cuvântul de învăţătură rostit la sfârşit, 
părintele secretar, a vorbit numeroşilor credi-
cioşi prezenţi despre împortanţa Praznicului 
„Bunei Vestiri” în iconomia mântuirii. Aşa pre-
cum Maica Domnului şi-a daruit toată fiinţa lui 
Dumnezeu, a spus Preacucernicia Sa, tot aşa 
să ascultăm şi noi chemarea lui Dumnezeu, de 
a sprijini nevoile şi aspiraţiile lumii pentru ca 
omul să se poată realiza şi să-şi poată împlini 

menirea. În acest sens, trebuie să ne dăm sea-
ma de puterea purităţii în a face să se nască di-
vinul în noi. Nu putem actualiza în noi chipul 
Mântuitorului şi al Maicii Sale decât în puritate 
şi desăvârşire morală. De aceea, a spus părin-
tele, chemarea imediată a Buneivestiri este ca 
prin pocăinţă sinceră şi deplină să ne apropiem 
de Sfântul Potir spre a ne împărtăşi după cuvi-
inţă cu Trupul şi Sângele Domnului în Sfânta 
Taină a Împărtăşaniei. Când ne vom împărtăşi 
cu vrednicie, vom fi purtători de Hristos şi vom 
putea spune: „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos tră-
ieşte întru mine”.

SLUJIRE ÎN SOBOR DE BUNA 
VESTIRE ÎN PAROHIA HODIVOAIA

La praznicul Bunei Vestiri, în Parohia 
Hodivoaia cu Binecuvântarea Preasfinţitului 
Părinte Ambrozie, Sfânta Liturghie a fost să-
vârşita de Pr. Protoiereu Mâţ Sabin înconjurat 
de un ales sobor de preoţi ai cercului pastoral 
Vieru.

În cuvântul de învăţătură, Părintele 
Protoiereu a subliniat sensul duhovnicesc al 
sărbătorii Bunei Vestiri, importanţa acestei săr-
bători în contextul societătii în care trăim şi im-
portanţa pregătirii duhovniceşti pentru Sfintele 
Paşti.

Imediat după Sfânta Liturghie a fost săvâr-
şita slujba Agheasmei Mici şi a fost sfinţită ra-
cla în care se păstreaza o părticică din moaştele 
Sfintei Ecaterina. Credincioşii prezenţi au pri-
mit cu acest prilej iconiţe din partea parohiei şi 
au participat la agapa frăţească.

MĂNĂSTIREA BUNA VESTIRE DIN 
BOLINTIN ŞI-A SĂRBĂTORIT HRAMUL

Marţi, 25 martie, Mănăstirea „Buna 
Vestire” din Bolintin şi-a sărbătorit hramul, 
ocazie cu care numeroşii credincioşi prezenţi la 
acest eveniment au avut bucuria duhovniceas-
că de a se închina la părticele din moaştele Sf. 
Ier. Nectarie, păstrate în biserica mănăstirii, la 
părticele din moaştele Sf. Ioan Rusul, aduse de 
la Mănăstirea „Sf. Ioan Rusul” din localitatea 
Slobozia de Giurgiu, la moaştele Sfântului Mare 
Mucenic Gheorghe, ale Sfintei Mari Muceniţe 
Ecaterina şi ale Sfântului Apostol Andrei, aduse 
de la Catedrala Episcopală din Giurgiu. Cu acest 
prilej, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost 
săvârşită de Întâistătătorul Eparhiei Giurgiului, 
înconjurat de un ales sobor de preoţi şi dia-
coni. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul 
Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a hi-
rotonit întru preot pe părintele diacon Necula 

Mihai Daniel, Inspector de specialitate la dis-
ciplina Religie, pe seama Catedralei Episcopale 
şi întru diacon pe teologul Daniel Matei, tot pe 
seama Catedralei Episcopale. În cuvântul de 
învăţătură rostit numeroşilor credincioşi pre-
zenţi, Preasfinţia Sa a vorbit despre frumuse-
ţea extraordinară a momentului în care Sfânta 
Fecioară Maria a primit Vestea cea mare a în-
trupării Domnului, adusă de îngerul Gavriil. De 
asemenea, Chiriarhul nostru a vorbit şi despre 
cinstirea deosebită pe care Maica Domnului o 
are în Biserica Ortodoxă, ea fiind văzută ca Eva 
cea nouă. Dacă Adam este restaurat în Hristos, 
iar moartea adusă de păcat este transformată de 
El în nemurire, tot aşa Fecioara Maria devine 
chipul restaurat al Evei, căci neascultărea stră-
moaşei noastre este îndreptată prin ascultarea 
smerită a Maicii Domnului. Ea devine, astfel, 
primul om ce primeşte sfinţenia în chip nemij-
locit de la Mântuitorul Hristos şi de aceea i se 
cuvin numiri speciale, cum ar fi: „preasfântă”, 
„preacinstită”, şi „mai înaltă decât cerurile”, a 
încheiat Preasfinţia Sa.

La final, credincioşii prezenţi au primit 
din partea ierarhului nostru iconiţe cu scena 
Bunei Vestiri şi au luat parte la agapa frăţească 
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oferită de obştea monahală cu prilejul hramului 
mănăstirii.

Menţionată între vechile aşezări ridica-
te prin osteneala unor îmbunătăţiţi ai vieţii 
duhovniceşti, Mănăstirea Buna Vestire de la 
Bolintin face parte din salba minunată de vetre 
ale Ortodoxiei româneşti, care, prin rostul lor 
de veacuri, şi-au înscris cu toată plenitudinea 
numele pe coordonatele ce prospectau destinul 
măreţ al neamului pe glia moştenită şi păstrată 
cu sfinţenie în nesfârşite generaţii. Rădăcinile 
aşezării merg adânc în istorie, secolul al XIV-lea 
fiind considerat ca început al existenţei vechii 
vetre monahale, anul acesta împlinindu-se 581 
de ani de atestare documentară.

ACŢIUNE SOCIALĂ LA CASELE DE 
TIP FAMILIAL DIN GIURGIU

Miercuri, 26 martie, 35 de copii aflaţi în evi-
denţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Giurgiu, au primit vizita 
Părintelui Edmond Nicolae Popa, consilier soci-
al al Episcopiei Giurgiului.

Acesta a mers în casele de tip familial „Casa 
Verde” şi „Casa Albastră”, precum şi la Casa 
„Ansaloni” pentru a sta de vorbă cu copiii şi 
pentru a le aduce daruri, constand în dulciuri, 
fructe, jucării, cărţi şi îmbrăcăminte. Părintele 
consilier le-a vorbit copiilor despre importanţa 
săvârşirii de fapte bune, despre post şi rugăciu-
ne, dar şi despre grija pe care trebuie să o avem 
faţă de cei aflaţi în suferinţă.

Copiii s-au bucurat de vizita reprezentantu-
lui Episcopiei Giurgiului şi au fost bucuroşi de 
darurile primite. 

VIZITĂ LA CENTRUL PENTRU 
PERSOANE VÂRSTNICE 

DE LA MIRONEŞTI

Joi, 27 martie, persoanele vârstnice găzdui-
te în Centrul de la Mironeşti, centru aflat în sub-
ordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Giurgiu, au primit vizita 
Părintelui Edmond Nicolae Popa, consilier soci-
al al Episcopiei Giurgiului.

Bătrânii deplasabili au participat la sluj-
ba Acatistului Maicii Domnului-Bucuria tutu-
ror celor necăjiţi, slujbă oficiată de consilierul 
social al Episcopiei Giurgiului. După slujba 
Acatistului, părintele consilier a citit rugăciuni 
pentru sănătatea trupească şi sufletească a ce-
lor prezenţi. La acest eveniment a fost prezent şi 
soborul măicuţelor de la Schitul Mironeşti.

Consilierul social a mers în fiecare cameră 
a caminulului, a vorbit cu fiecare bătrân în par-
te şi le-a dăruit pachete cu alimente din partea 
Episcopiei.

Astfel de acţiuni sunt organizate de Sectorul 
Social al Episcopiei Giurgiului pentru a aduce 
mângâiere celor aflaţi departe de familiile lor.

TRADIŢII ŞI OBICEIURI LA MUZEUL 
EPISCOPIEI GIURGIULUI 

Joi, 27 martie, cu binecuvântarea 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, Centrul de Conservare şi Valorificare 
a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Giurgiu a orga-
nizat în cadrul Muzeului Eparhial un eveniment 
cu scopul de a reaminti celor prezenţi frumuze-
ţea portului, a cântecului şi a tradiţiilor popu-
lare româneşti. Elevii clasei de cusături tradi-
ţionale, condusă de d-na profesoară Ecaterina 
Balaban, şi-au arătat mai întâi îndemânarea în 
arta cusutului, apoi au cântat mai multe cântece 
vechi, care transmit simţămintele şi trăirile po-
porului nostru. 

De asemenea, la acestă întâlnire au parti-
cipat mai mulţi elevi de la Seminarul Teologic 
„Teoctist Patriarhul” din Giurgiu, iar părintele 
profesor Mihail Constantin Balaban le-a vorbit 
acestora despre obiceiul şezătorilor şi al clăci-
lor, păstrat şi în prezent în anumite zone ale 
eparhiei noastre.

ÎNTÂLNIRE CU TINERII ÎN CADRUL 
ATELIERULUI DE PICTURĂ SF.AP.LUCA

Sâmbătă, 29 martie, cu binecuvântarea 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, la Centrul Eparhial pentru Copii şi 
Tineret „Sf. Ioan Valahul” din incinta sediului 

administrativ, a avut loc cea de-a treia întâl-
nire cu tinerii în cadrul „Atelierului de pictură 
Sf.Ap.Luca”. Pe parcursul acestei întâlniri, co-
piilor le-au fost prezentate câteva noţiuni teo-
retice despre simbolistica icoanei şi rolul ei atât 
în Biserică dar mai ales în viaţa creştinului. De 
asemenea, cei prezenţi şi-au însuşit următoarea 
etapă din realizarea icoanei lor, aşezând prime-
le straturi de culoare. La finalul întâlnirii, copiii 
au fost foarte bucuroşi să vadă cum prima lor 
icoană începe să capete contur.

SLUJBA VECERNIEI ÎN PAROHIA 
VĂRĂŞTI, PROTOPOPIATUL HEREŞTI

Sâmbătă, 29 martie, Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, înconjurat de 
un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba 
Vecerniei celei Mari unită cu Litia şi Acatistul 
Sf. Ier. Nicolae în parohia Vărăşti, Protoieria 
Hereşti. Spre bucuria credincioşilor de la aceas-
tă parohie, a fost adusă spre închinare icoana 
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de Religie, amenajat în incinta Şcolii Gimnaziale 
Academician Marin Voiculescu, în prezenţa 
profesorilor de religie, a Pr. Daniel Necula, in-
spector de specialitate la disciplina Religie, şi a 
conducerii şcolii.

Momentul a debutat cu săvârşirea slujbei de 
binecuvântare pentru noul Cabinet de Religie 
de către un sobor de preoţi, coordonaţi de Pr. 
Tudor Georgian Bogdan, consilier în cadrul 
Sectorului Învăţământ şi activităţi cu tineretul.

La final, Părintele inspector Daniel Necula 
a mulţumit conducerii şcolii pentru că a accep-
tat amenajarea cabinetului şi a oferit spaţiul ne-
cesar, felicitându-i pe profesorii de religie care 
s-au ocupat cu dotarea şi împodobirea acestui 
spaţiu.

VIZITĂ PASTORALĂ LA 
CENTRUL PASTORAL-CULTURAL 

„GAVRIL DRUGĂNESCU"

Marţi, 1 aprilie, Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, însoţit de pă-
rinţi consilieri de la Centrul Eparhial, a efectuat 
o vizită pastorală la Centrul pastoral-cultural 
„Gavril Drugănescu” din localitatea Floreşti-
Stoeneşti din jud. Giurgiu. Cu acest prilej, 
Întâistătătorul eparhiei noastre a apreciat sta-
diul avansat al lucrărilor de restaurare a între-
gului complex brâncovenesc. Totodată, a fost 
vizitat şi şantierul bisericii din lemn care se con-
struieşte în apropierea centrului pastoral-cul-
tural. Sfântul locaş este integrat în ansamblul 

arhitectural brâncovenesc de la Drugănescu, 
având rolul de a sluji folosului spiritual al tu-
turor celor care vor lua parte la evenimentele 
cultural-pastorale şi misionar sociale ce se vor 
desfăşura aici.

ACŢIUNE SOCIALĂ LA 
PENITENCIARUL DE MAXIMĂ 

SIGURANŢĂ DIN GIURGIU

Miercuri, 2 aprilie, cu binecuvântarea 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, în cadrul programului de activităţi 
sociale pe care Sectorul Social al eparhiei l-a 
derulat în această perioadă a Postului Sfintelor 
Paşti, a fost făcută o vizită la Penitenciarului de 
maximă siguranţă din Giurgiu.

Programul a început cu săvârşirea Liturghiei 
Darurilor mai înainte sfinţite de către Părintele 
Edmond Nicolae Popa, consilier social al epar-
hiei noastre, împreună cu Părintele Protos. 
Nicolae Matei, egumenul Schitului Sf. Ier. 

făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la 
parohia Letca Nouă. 

La finalul slujbei, Întâistătătorul eparhiei 
noatre a rostit un cuvânt de învăţătură în care 
a vorbit despre folosul duhovnicesc al postului 
şi despre rugăciune, ca principale componente 
ale vieţii duhovniceşti. Atât postul, cât şi rugă-
ciunea, a arătat Preasfinţia Sa, sunt cele două 
coordonate din viaţa creştinului care îl trans-
formă pe acesta într-o jertfă vie, bineplăcută lui 
Dumnezeu. Prin post credinciosul îşi curăteşte 
simţurile şi luptă împotriva patimilor, căci omul 
necurăţit de patimi nu poate sa-L slăvească pe 
Dumnezeu. Iar rugăciunea ne ridicăm min-
tea, inima şi duhul nostru spre cele duhovni-
ceşti, dezlipindu-ne de cele materiale şi trecă-
toare. Cu cât creştinul se roagă şi posteşte mai 
mult, cu atât se pregăteşte pentru întâlnirea cu 
Hristos, pe care îl primeşte prin Sfintele Taine 
ale Bisericii, a încheiat Preasfinţia Sa.

SLUJIRE ARHIEREASCĂ ÎN PAROHIA 
HOTARELE II, PROTOIERIA HEREŞTI

În Duminica a IV-a din Postul Mare (a Sf. 
Ioan Scărarul), a fost prilej de mare bucurie 
duhovnicească pentru credincioşii Parohiei 
Hotarele II, Protoieria Hereşti, deoare-
ce şi-au primit arhipăstorul. Cu acest prilej, 
Întâistătătorul Eparhiei Giurgiului, înconju-
rat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit 
Sfânta Liturghie Arhierească în Biserica „Sfinţii 
Arh. Mihail şi Gavriil” din localitate. 

În cuvântul de învăţătură adresat credin-
cioşilor prezenţi, Chiriarhul nostru a explicat 
sensurile duhovniceşti desprinse din pericopa 
evanghelică în care a fost prezentată minunea 
vindecării fiului lunatic, subliniind rolul cre-
dinţei în împlinirea rugăciunii şi în dobândirea 
mântuirii. Credinţa, a arătat Preasfinţia Sa, este 
lucrarea harului lui Dumnezeu care produce în 
omul căzut starea de mântuire, iar rugăciunea, 
ca realitate interioară şi specifică omului, este 
exersarea dialogului cu Dumnezeu pentru a 
ajunge la curăţie, stadiu obligatoriu pentru să-
lăşluirea Duhului Sfânt în suflet. De asemenea, 
Episcopul Giurgiului a vorbit celor prezenţi şi 
despre viaţa plină de sfinţenie a Sfântului Ioan 
Scărarul sau Sinaitul şi despre binecunoscuta sa 
lucrare numită „Scara", care este un îndrumar 
sau un pedagog al căutătorului mistic, ea ară-
tând sufletului calea spre cer. Lucrarea este un 
ghid în urmarea unei vieţi închinate întru totul 
lui Dumnezeu, a încheiat Chiriarhul nostru.

La final, credincioşii prezenţi au primit ul-
timul număr al revistei eparhiale şi icoane care 
reproduc pictura Părintelui Arsenie Boca.

INAUGURAREA CABINETULUI DE 
RELIGIE DE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU

Marţi, 1 aprilie, cu binecuvântarea 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, a avut loc inaugurarea Cabinetului 
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are în formarea noastră duhovnicească, însă 
nu putem teoretiza la nesfârşit, fără să privim 
către modelul părinţilor şi învăţătorilor noştri. 
Întoarcerea la izvoare este un mesaj prin care 
Ortodoxia din diaspora şi-a făcut simţită tot mai 
pregnant prezenţa, iar actualizarea învăţăturii 
patristice este marea contribuţie pe care comu-
nitatea ortodoxă formată în Apus, atât în peri-
oada celor două Războaie mondiale, cât şi după 
căderea Cortinei de Fier, a avut-o în afirmarea 
spiritualităţii Răsăritene. În ciuda eforturilor de 
prezentare a unei imagini vii a acestui apel la 
Sfinţii Părinţi, nu doar cu reverberaţii istorice, 
ci şi cu profunde implicaţii în actualitate, s-a 
pierdut şi se pierde încă din vedere un aspect 
esenţial: revenirea la exemplele trecutului are 
menirea de a descoperi valenţele duhovniceşti 
ale prezentului. 

Altfel spus, paternitatea duhovnicească ră-
săriteană nu este încremenită în jaloanele is-
toriei, ci se continuă şi astăzi, prin părinţi de 
evidentă ţinută duhovnicească, trăitori auten-
tici ai Ortodoxiei şi mărturisitori de forţă într-
o lume nu tocmai dispusă să le asculte sfatul 

şi îndemnul. Mulţi dintre ei ne sunt cunoscuţi, 
alţii au fost daţi uitării, iar alţii au ales calea 
smerită a anonimatului, preferând să promove-
ze învăţătura autentică a Bisericii şi nu propria 
persoană. Fiecare dintre Bisericile Ortodoxe 
poate oferi astfel de exemple", a mai arătat ie-
rarhul nostru.

SLUJBA VECERNIEI SĂVÂRŞITĂ 
DE ÎNTÂISTĂTĂTORUL EPISCOPIEI 

GIURGIULUI ÎN BISERICA PAROHIEI 
„ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI” 

DIN LIVRY - GARGAN, FRANŢA

Duminică, 6 aprilie, Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a săvârşit 
Slujba Vecerniei în biserica Parohiei „Înălţarea 
Sfintei Cruci” din Livry - Gargan, unde slujeşte 
părintele Iosif Dobârtă. Preasfinţia Sa a fost în-
soţit de părintele Stuparu Emanuel Ioan, Vicar 
administrativ al Episcopiei Giurgiului şi de pă-
rintele Arhim. Mihail Muscariu, exarh Cultural. 
La finalul slujbei, ierarhul nostru le-a vorbit 
credincioşilor prezenţi despre viaţa pilduitoare 
a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca. Din pilda 
vieţii ei, a arătat Preasfinşitul Părinte Episcop 
Ambrozie, înţelegem cât de folositoare sunt 
nevoinţa, postul, privegherea şi rugăciunea în 
lupta împotriva păcatelor, dar mai ales, cât de 
mare este iubirea lui Dumnezeu, Cel care iar-
tă pe păcătoşii care se pocăiesc. De asemenea, 
Întâistătătorul eparhiei noastre a arătat că po-
menirea Sfintei Maria Egipteanca în cea de-a 
doua jumătate a Postului Sfintelor Paşti este în 

Nicolae din mun. Giurgiu şi Pr. capelan Teodor 
Bălaşa, în capela cu hramul Sf. Apostoli Petru 
şi Pavel a penitenciarului, la care au participat 
45 de persoane private de libertate,de faţă fiind 
prezenţi şi reprezentanţi din conducerea peni-
tenciarului. Totodată, au fost rostite rugăciuni 
pentru dobândirea sănătăţii sufleteşti şi trupeşti 
pentru toate persoanele private de libertate, dar 
şi pentru familiile acestora.

La final, toţi cei prezenţi au primit din par-
tea Sectorului Social al Episcopiei Giurgiului 
pachete cu daruri, constând în fructe, dulciuri, 
iconiţe, cărţi de rugăciune şi reviste ortodoxe

DENIA CANONULUI SFÂNTULUI 
ANDREI CRITEANUL LA CATEDRALA 

EPISCOPALĂ DIN GIURGIU
 
Miercuri, 2 aprilie, în Săptămâna a V-a a 

Postului Mare, Preasfinţitul Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, înconjurat de un sobor 
de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba Canonului 
cel Mare în Catedrala Episcopală „Adormirea 
Maicii Domnului” şi „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” din mun. Giurgiu.

În cuvântul de învăţătură, rostit credincio-
şilor prezenţi, Întâistătătorul eparhiei noastre 
a explicat semnificaţia duhovnicească a pocăin-
ţei, care trebuie înţeleasă ca fiind o naşterea din 
nou, naştere din apă şi din Duh, după cuvân-
tul Mântuitorului, adresat lui Nicodim (Ioan II 
3-6). Prin pocăinţă, omul păcatului, legat de pa-
timile sale, iese la lumină spre o viaţă indepen-
dentă faţă de acelea şi spre adevărata libertate 
a duhului. Canonul Sfântului Andrei Criteanul, 
care poate fi descris cel mai bine ca o plângere 
de pocăinţă, ne înfăţişează proporţiile şi adân-
cimea păcatului şi ne îndeamnă să urmăm şi 
noi pilda bărbaţilor şi femeilor sfinte din Sfânta 
Scriptură, care au ales să părăsească starea de 
păcat şi să se apropie de Dumnezeu, dobândind 
astfel iertarea şi mila Lui cea mântuitoare, a în-
cheiat Chiriarhul nostru. 

Răspunsurile la strană au fost date de Corul 
Seminarului „Teoctist Patriarhul” din Giurgiu.

PREASFINŢITUL PĂRINTE EPISCOP 
AMBROZIE A SĂVÂRŞIT SFÂNTA 

LITURGHIE ARHIEREASCĂ ÎN 
CATEDRALA MITROPOLITANĂ 

„SFINŢII ARHANGHELI” DIN PARIS

În Duminica a V-a din Postul Mare (a 
Cuvioasei Maria Egipteanca), la invitaţia 
Înaltpreasfinţitului Părinte Iosif, Mitropolitul 
ortodox român al Europei Occidentale şi 
Meridionale, Preasfinţitul Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, înconjurat de un sobor 
de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie 
Arhierească în Catedrala Mitropolitană „Sfinţii 
Arhangheli” din Paris. Cu acest prilej, ierarhul 
nostru a rostit şi un cuvânt de învăţătură cre-
dincioşilor prezenţi, în care a evidenţiat viaţa 
Cuvioasei Maria Egipteanca, cea care devine 
o mesageră a ascetismului creştin şi model de 
pocăinţă. 

Totodată, Preasfinţitul Părinte Episcop 
Ambrozie a vorbit şi despre frumuseţea duhov-
nicească a acestei perioade a Postului Paştilor. 
„Ne aflăm în Postul Mare şi este firesc să ne 
amintim despre rolul pe care acest răstimp îl 
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participat la Olimpiada de Religie, faza naţiona-
lă, ce s-a ţinut în oraşul Slatina, în perioada 7-11 
aprilie 2014. 

În urma probelor susţinute în cadrul olim-
piadei, elevii giurgiuveni au obţinut următoa-
rele rezultate: Gheţa Diana Rebeca, elevă în 
clasa a VIII-a la Şcoala „Mihai Eminescu”din 
mun. Giurgiu, a obţinut nota 9, primind pre-
miul special, Măcăşoi Iulia, elevă în clasa a X-a 
la Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, a ob-
ţinut nota 8,70, primind premiul special, iar 
Măniceanu Alexandra, elevă în clasa a ¨XII-a 
la Liceul Teoretic „Tudor Vianu”, a obţinut nota 
8,30, primind de asemenea premiul special.

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE  
ORGANIZATE DE ŞCOALA  NR. 1 DIN 
LOCALITATEA BĂNEASA ÎN CADRUL 
PROGRAMULUI „ŞCOALA ALTFEL: SĂ 
ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

În cadrul programului „Şcoala altfel: Să ştii 
mai multe, să fii mai bun!” , cadrele didactice de 
la ciclul primar al Şcolii nr. 1 Băneasa „ Marin 
Ţiculescu”, doamnele învăţătoare Dorobanţu 
Maria, Lazăr Floarea, Bratu Rodica şi Mihaela 
Negri au organizat activităţi extraşcolare şi ex-
tracurriculare pe toată perioada săptămânii 
7-11 aprilie 2014 iar pentru ziua de vineri, 11 
aprilie, au planificat activitatea intitulată su-
gestiv: „În aşteptarea Sfintelor Paşti”, activi-
tate motivată de necesitatea pregătirii spiritu-
ale a elevilor în vederea apropiatei sărbători a 
Învierii Domnului. Având în vedere caracterul 
activităţii dar şi colaborările anterioare deose-
bit de fructuoase şi de frumoase avute cu pă-
rintele profesor Mihail Constantin Balaban, în 

dimineaţa zilei de vineri elevii au pornit în pe-
lerinaj, vizitând mai întâi Catedrala Episcopală 
Adormirea Maicii Domnului unde, după ce au 
primit explicaţii despre istoria ei de la părintele 
profesor Balaban s-au închinat la sfintele icoane 
participând pentru câteva momente la slujba ce 
se desfăşura în acel timp. 

După o scurtă plimbare pe jos, elevii au 
ajuns la sediul Episcopiei Giurgiului în care 
au vizitat atât Muzeul Episcopiei cu cele trei 

săli ale sale. De asemenea, au putut desco-
peri şi Centrul Eparhial pentru copii şi tineret 
„Sf. Ioan Valahul” de care s-au arătat extrem 
de încântaţi. În timpul vizitei, grupul micilor 
pelerini a avut bucuria de a primi icoane de 
la Preasfinţitul Părinte Ambrozie Episcopul 
Giurgiului după care, următoarea oprire a fost la 
Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu” unde au 
primit informaţii despre istoria judeţului nostru 
dar mai ales au aflat cât de importantă este co-
muna Băneasa –în care ei s-au născut- datorită 
descoperirilor valoroase făcute pe teritoriul ei. 

mod evident destinată să încurajeze şi să inspire 
străduinţele credincioşilor în ostenelile duhov-
niceşti din timpul Sfântului şi Marelui Post. 

ACTIVITATE SOCIAL – FILANTROPICĂ 
ÎN PAROHIA PODUL DOAMNEI, 

PROTOIERIA MIHĂILEŞTI

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, în Parohia 
Podul Doamnei din Protoieria Mihăileşti s-a 
întreprins o acţiune social-filantropică prin 
care s-a dorit oferirea unei mese calde mai 
multor copii proveniţi din familii defavorizate. 
Astfel, duminică, 6 aprilie, câteva doamne din 
Comitetul parohial au pregătit mâncare pen-
tru prânzul servit copiilor în pridvorul bisericii, 
imediat după săvârşirea Sfintei Liturghii.

Acţiunea caritabilă a făcut parte din pro-
iectul „Hristos – hrana cea cerească” derulat 
în cadrul concursului naţional de proiecte du-
hovniceşti cu prilejul anului omagial euharis-
tic „Sfânta Euharistie – lumina vieţii creştine”. 
Echipa de implementare a proiectului, formată 
din preotul paroh şi copiii din grupa de catehe-
ză, a sensibilizat comunitatea parohială asupra 
situaţiei dificile în care se află copiii proveniţi 
din familiile sărace. Din bunăvoinţa părinţi-
lor copiilor din grupa de cateheză, membri ai 
Comitetului parohial, această agapă s-a organi-
zat în toate duminicile Postului Mare.

ACŢIUNE SOCIAL-FILANTROPICĂ LA 
SPITALUL DE NEUROPSIHIATRIE 

DIN VADU LAT

Marţi, 8 aprilie, cu binecuvântarea 
Preasfinţitului Părinte Dr. Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, în cadrul programului filantropic 
„Cu Hristos în spital” a fost organizată o vizi-
tă la Spitalul de Neuropsihiatrie, din localita-
tea Vadu Lat, de către Pc. Pr. Edmond Popa, 
Consilier Social al Episcopiei Giurgiului, împre-
ună cu Pc. Preot Beldiman Nicuşor, Protoiereu 
al Protoieriei Bolintin şi Pc. Pr. Pisculungeanu 
Florian, Secretarul Protoieriei Bolintin. Pentru 
toţi pacienţii, s-au citit rugăciuni de tămăduire 
a bolilor sufleşti şi trupeşti. 

La final Părintele Consilier a rostit un cu-
vânt de îmbărbătare, oferind tuturor pacienţilor 
iconiţe şi daruri constând în hrană rece, dulciuri 
şi fructe. Acţiunea socială s-a încheiat cu vizita-
rea şi acordarea de daruri bolnavilor nedeplasa-
bili din spital.

ELEVII GIURGIUVENI AU OBŢINUT 
PREMII SPECIALE LA OLIMPIADA 

NAŢIONALĂ DE RELIGIE

În cadrul săptămânii „Şcoala altfel“, cu bi-
necuvântarea Preasfinţitului Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, 5 elevi din judeţului 
Giurgiu, însoţiţi de Pr. Prof. Barbu Virgil, au 
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cântat colinde de Florii. Toţi cei prezenţi au pri-
mit icoane cu chipul Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos.

PRAZNICUL INTRĂRII 
DOMNULUI NOSTRU IISUS 
HRISTOS ÎN IERUSALIM ÎN 
PAROHIA BOLINTIN DEAL I

 
În ziua slăvitului praznic al Intrării 

Domnului în Ierusalim, a fost prilej de aleasă 
bucurie duhovnicească pentru credincioşii pa-
rohiei Bolintin Deal I, Protopopiatul Bolintin, 
care şi-au primit arhipăstorul, pe Preasfinţitul 
Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului. Cu 
acest prilej, Preasfinţia Sa, înconjurat de un 
ales sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta 

Liturghie în biserica parohiei. În cadrul Sfintei 
Liturghii, Întâistătătorul eparhiei noastre a hi-
rotonit întru diacon pe tânărul teolog Costin 
Eugen Manache, pe seama Capelei Spitalului 
Orăşenesc din Bolintin Deal. De la Catedrala 
Episcopală din Giurgiu au fost aduse spre în-
chinare părticele din moaştele Sfintei Mari 
Muceniţe Ecaterina, ale Sfântului Apostol 
Andrei şi ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. 
După oficierea slujbei de sfinţire a stâlpărilor, 
Chiriarhul nostru a rostit un cuvânt de învăţă-
tură în care a vorbit celor prezenţi despre sem-
nificaţia marii sărbători de astăzi, în care vedem 
înaintarea lui Hristos spre jertfa de pe Cruce. Cu 
toate că Mântuitorul intra în Ierusalim călare 
pe cel mai smerit animal, totuşi mulţimile L-au 

primit ca pe un împărat, pe împăratul lui Israel; 
aceasta pentru că însuşi Duhul Sfânt i-a luminat 
şi îndemnat să înţeleagă şi să mărturisească pe 
Iisus Hristos, Domnul slavei. Stâlpările, purtate 
în această zi de credincioşi, sunt simboluri ale 
biruinţei vieţii asupra morţii şi a iadului, dar 
şi ale credinţei statornice şi ale înnoirii vieţii 
prin eliberarea de păcate şi patimi, a încheiat 
Preasfinţia Sa.

La final, credincioşii prezenţi au primit icoa-
ne ce reproduc pictura Părintelui Arsenie Boca.

PROCESIUNE DE FLORII 
ÎN PAROHIA CLEJANI, 

PROTOPOPIATUL MIHĂILEŞTI

Duminică, 13 aprilie, în ziua slăvitu-
lui Praznic al Floriilor, cu binecuvântarea 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, s-a desfăşurat în Parohia Clejani, 
Protopopiatul Mihăileşti, procesiunea de Florii. 
La această procesiune au participat credincioşi 

Frumuseţea muzeului şi mulţimea exponatelor 
i-a ajutat pe micuţii elevi să descopere o lume 
trecută pe care o ştiau doar de prin cărţi. 

Ultimul obiectiv vizitat a fost Mânăstirea 
Sfântul Ioan Rusul, care i-a fermecat atât prin 
frumuseţea locului în care este amplasată cât şi 
prin liniştea micuţei biserici în care ei au aflat 
de la Părintele Protosinghel Teodor Şerban, 
Consilier Eparhial şi stareţ al mănăstirii, despre 
felul în care această unitate militară a ajuns să 
fie transformată într-o mânăstire în care azi, ca 
nişte adevăraţi ostaşi ai lui Hristos, monahii îm-
part oamenilor pacea ca rod al rugăciunii. 

După ce s-au rugat şi ei după puterile lor, a 
urmat un moment de recreere în mijlocul naturii 
în care şi-au eliberat energiile copilăreşti, s-au 
jucat printre copacii pădurii şi au pregătit focul 
de tabără peste care într-un ceaun mare s-au 
prăjit câteva porţii bune de cartofi ce au potolit 
foamea avută după atâta „trudă”. Doamnele în-
văţătoare s-au „distrat” şi ele pregătind cartofii 
şi salata necesară celor 43 de elevi. Din când în 
când, în pauza de joc, fetele mai dădeau câte o 
mână de ajutor, arătînd că şi ele ştiu ce înseam-
naă să fii gospodină. 

Obosiţi, dar cu foamea de joacă şi de mân-
care potolită, s-au reîntors la casele lor poves-
tind cu siguranţă părinţilor impresiile despre 
minunata zi petrecută împreună cu doamnele şi 
cu părintele. 

PROCESIUNE DE FLORII ÎN 
MUNICIPIUL GIURGIU

Sute de credincioşi au luat parte sâmbătă, 
12 aprilie, la tradiţionalul pelerinaj de Florii 
care s-a desfăşurat în mun. Giurgiu. Pelerinajul 
a fost deschis de tineri care au purtat icoana 
intrării Domnului în Ierusalim, steaguri biseri-
ceşti şi ripide, urmaţi de preoţii de la toate lo-
caşurile de cult din oraş şi sutele de credincioşi 
care au ţinut în mâini ramuri de salcie. Toţi cei 
prezenţi la pelerinaj au intonat troparul praz-
nicului Floriilor. Procesiunea, care a început 
în jurul orelor 17.00, s-a desfăşurat pe traseul, 
Biserica Sf. M. Mc. Gheorghe, Schitul Sfântul 
Nicolae, Biserica Buna-Vestire şi Catedrala 
Episcopală „Adormirea Maicii Domnului” din 

Giurgiu. În continuare, toţi cei prezenţi au 
luat parte la Slujba Vecerniei cu Litia săvârşi-
tă de Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, în Catedrala Episcopală. Chiriarhul 
nostru a rostit un cuvânt de învăţătură în care a 
explicat semnificaţia duhovnicească a procesiu-
nii din ajunul Floriilor, subliniind faptul că prin 
pelerinaj omul descoperă orizonturi noi, trăieş-
te o schimbare interioară şi are acces la trans-
cendenţa sfinţitoare. Sensul participării la acest 
pelerinaj de Florii, a încheiat Preasfinţia Sa, este 
acela de a merge pe urmele Mântuitorului nos-
tru Iisus Hristos. 

La final, mai mulţi elevi de la diferite şco-
li din oraş, îmbracaţi în costume naţionale, au 
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loc în Săptămâna Patimilor pentru mântuirea 
noastră.Apoi au fost rostite rugăciuni pentru 
dobândirea sănătăţii sufleteşti şi trupeşti pen-
tru toate persoanele private de libertate, dar şi 
pentru familiile acestora. 

La final, toţi cei prezenţi au primit din par-
tea Sectorului Social al eparhiei Giurgiului 
Pastorala de Sfintele Paşti, iconiţe cu Maica 
Domnului, cozonaci şi ouă roşii.

SLUJIRE ARHIEREASCĂ ÎN 
BISERICA MĂNĂSTIRII COMANA

Joi, 17 aprilie, Întâistătătorul eparhiei noas-
tre, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, 
a săvârşit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel 
Mare, unită cu Vecernia, în biserica Mănăstirii 
Comana. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţia 
Sa a hirotonit întru preot pe Părintele Diacon 
Dumitru George Alin, pe seama Parohiei 
Tangâru, Protoieria Giurgiu, iar tânărul teolog 
Dumitru Ionuţ Dan a fost hirotonit diacon, pe 
seama Mănăstirii Sf. Ioan Rusul din localitatea 
Slobozia de Giurgiu. În cuvântul de învăţătură, 
Preasfinţitul Părinte Ambrozie le-a vorbit celor 
prezenţi despre semnificaţia duhovnicească pe 
care o are Joia cea Mare, aceasta amintindu-ne 
de Cina cea de Taină, când Mântuitorul a insti-
tuit Sfânta Taină a Euharistiei. 

După Sfânta Liturghie, Chiriarhul nostru 
a săvârşit slujba de pomenire pentru cei mu-
taţi la Domnul. Credincioşii prezenţi au primit 
Pastorala de Sfintele Paşti. 

DENIA CELOR 12 EVANGHELII 
ÎN CATEDRALA EPISCOPALĂ 

DIN GIURGIU

Joi, 17 aprilie, la Catedrala Episcopală din 
Giurgiu, Denia celor 12 Evanghelii a fost să-
vârşită de Preasfinţitul Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului. În cuvântul de învăţătură 
adresat celor prezenţi, Preasfinţia Sa a explicat 
înţelesul celor 12 pericope evanghelice, citite în 
cadrul slujbei deniei, care vorbesc despre sfin-
tele, mântuitoarele şi înfricoşătoarele Pătimiri 
ale lui Hristos, subliniind că ele arată îndelunga 
răbdare a Domnului nostru Iisus Hristos care 
ne-a răscumpărat pe noi din „blestemul legii cu 
scump Sângele Său". Prin jertfa Sa de pe Cruce 
Mântuitorul ne-a împăcat cu Dumnezeu, ne-a 
dăruit iertarea păcatelor, biruinţă asupra unel-
tirilor diavolului şi asupra răutăţii, eliberare de 
osânda cea veşnică şi dobândirea vieţii veşnice. 
În Joia Patimilor, a mai arătat Chiriarhul nos-
tru, îngenunchem la picioarele crucii, în mijlo-
cul bisericii, şi ne aducem aminte de cuvintele 
Sf. Ap. Pavel: „S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de 
răscumpărare pentru toţi” (I Tim. II, 6). 

DENIA PROHODULUI DOMNULUI ÎN 
BISERICA PAROHIEI BOLINTIN VALE

Denia Prohodului Domnului a fost săvârşită 
vineri, 18 aprilie, în biserica parohiei Bolintin 
Vale, Protoieria Bolintin, de către Preasfinţitul 
Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului. De 
la Catedrala Episcopală din Giurgiu au fost 

din parohie, copii, membri ai consiliului pa-
rohial, dar şi edilul localităţii, domnul Florin 
Nidelea. Pelerinajul s-a desfăşurat de la biserica 
parohiei, până la Troiţa şi fântâna din localitate, 
care au fost sfinţite cu acest prilej. 

Biserica „Sf. Arh.Mihail şi Gavriil” din lo-
calitatea Clejani a fost construită între anii 
1864-1865, fiind ctitoria maiorului sârb Mişa 
Anastasievici şi a fost împobobită cu o pictură 
realizată de marele pictor Gheorghe Tattarescu.

PROIECTUL CATEHETIC 
„PÂINEA VIEŢII” 

Marţi, 15 aprilie, în Parohia Scărişoara, 
Protoieria Herăşti, a avut loc, cu binecuvânta-
rea Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, proiectul catehetic „Pâinea vieţii”. 
Proiectul a fost adresat copiilor, părinţilor şi bu-
nicilor, având ca scop principal explicarea sim-
bolismului prescurii, a modului în care aceas-
ta este folosită în actul liturgic, dar şi a felului 
în care ea trebuie pregătită conform tradiţiei 
Bisericii. 

În cadrul proiectului, părintele Marius Ene 
le-a arătat copiilor cum este folosită la Sfânta 
Proscomidie prescura adusă la altar, care mai 

apoi se va transforma în Trupul Domnului nos-
tru Iisus Hristos.

La sfârşit, în cadrul sesiunii de impresii, în-
trebări şi răspunsuri, copiii au fost foarte inte-
resaţi de rugăciunile care alcătuiesc prima par-
te a Sfintei Liturghii, domnişoara Paula Badea 
menţionând: „Nu am ştiut niciodată că Biserica 

noastră a rânduit rugăciuni atât de frumoase, 
pe care creştinii nu le aud la slujbă, dar pe care 
Dumnezeu le ascultă.Acum am o altă viziune 
asupra actualizării jertfei Mântuitorului prin 
Sfânta Liturghie”.

PROGRAMUL SOCIAL „CU HRISTOS 
ÎN TEMNIŢĂ” LA PENITENCIARUL DE 
MAXIMĂ SIGURANŢĂ DIN GIURGIU

Marţi, 15 aprilie, cu binecuvântarea 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, în cadrul programului „Cu Hristos 

în Temniţă” pe care Sectorul Social al eparhiei 
noastre l-a derulat în perioada  Postului Sfintelor 
Paşti, a fost făcută o vizită la Penitenciarului 
de maximă siguranţă din Giurgiu. Programul 
a început cu săvârşirea Deniei din Sfânta şi 
Mare Miercuri de către Părintele Popa Edmond 
Nicolae, consilierul social al Episcopiei 
Giurgiului, împreună cu părintele capelan 
Bălaşa Teodor, în capela penitenciarului, aco-
lo unde alături de cele 40 de persoane private 
de libertate, care au participat la slujbă, au fost 
de faţă şi domnul comisar şef Stănică Florinel, 
directorul penitenciarului şi domnul comisar 
şef Antonescu Florin, şef serviciu educaţie. În 
continuare a urmat un cuvânt de învăţătura în 
care părintele consilier Popa Edmond Nicolae a 
evidenţiat importanta evenimentelor ce au avut 
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Praznicul Învierii Domnului. Acest „Praznic al 
Praznicelor” , a arătat Chiriarhul nostru, îl sim-
ţim în fiecare an ca pe un minunat dar ceresc, 
căci, după ce am trăit sufleteşte împreună cu 
Hristos în Săptămâna Patimilor Sale, în lumi-
nata zi a Învierii, ne înălţăm şi ne bucurăm cu 
El. Învierea introduce o altă dimensiune a tim-
pului, măsurată după apropierea tot mai mare 
a Mântuitorului Hristos de ucenicii Săi şi, prin 
aceştia, de noi toţi. În acest spaţiu al comuniu-
nii cu Hristos, moartea, suferinţa, pătimirea nu 
mai reprezintă finalitatea unei existenţe neîm-
plinite, ci doar o trecere către viaţa cea adevăra-
tă în Hristos, Cel Mort şi Înviat. 

Totodată, Preasfinţia Sa i-a îndemnat pe 
numeroşii credincioşi prezenţi să facă din su-
fletele lor locaşuri binecuvântate de sălăşluire 
a lui Hristos şi de vrednică primire a darurilor 
Sale dumnezeieşti. Asemenea firii întregi, firea 
noastră clipă de clipă s-o înnoim din lumina 
Învierii, pentru că astăzi „Iisus Hristos din mor-
ţi ne-a născut pe noi din nou spre nădejde vie, 
spre moştenire nestricăcioasă şi neîntinată şi 
neveştejită (I Petru I, 3- 4). Aceeaşi sfântă bucu-
rie legată de Învierea Domnului se prelungeşte 

în viaţa fiecărui om atunci când acesta mărturi-
seşte şi trăieşte, adânc şi conştient, taina morţii 
şi Învierii Mântuitorului. Împărtăşindu-se cu 
Sfintele Taine, omul se naşte din nou, renaşte la 
o viaţă altoită în Dumnezeu, devenind „făptură 
nouă”. 

La finalul Sfintei Liturghii Chiriarhul nos-
tru a transmis credincioşilor să prăznuiască 
Sfintele Paşti cu pace şi alese bucurii, potrivit 
datinii străbune. La rândul lor, cei prezenţi au 
transmis urări de sănătate şi bogate împliniri 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie cu prilejul zilei 
sale de naştere.

PRIMA ZI DE PAŞTI LA CATEDRALA 
EPISCOPALĂ DIN GIURGIU 

 În prima zi de Paşti, în Catedrala Episcopală 
din Giurgiu, Vecernia Învierii a fost săvârşită de 
către Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, înconjurat de un ales sobor de pre-
oţi şi diaconi, în prezenţa a numeroşi credin-
cioşi. Cunoscută în popor sub denumirea de „A 
doua Înviere” sau „Învierea mică", Vecernia din 
Duminica Paştilor ne aminteşte de prima ară-
tare a Mântuitorului de după Învierea Sa din 
morţi, în chiar ziua Învierii, înaintea ucenicilor, 
spre seară. Potrivit rânduielii pericopa evan-
ghelica de la Ioan 20, 19-25 a fost rostită în 12 
limbi, după numărul celor 12 apostoli care au 
propovăduit în lume vestea Învierii lui Hristos 
Domnul. 

aduse spre închinarea părticele din moaştele 
Sfântului Apostol Andrei. În cadrul slujbei de-
niei,  Întâistătătorul eparhiei noastre, alături 
de un sobor de preoţi şi dia coni, a înconjurat 
sfântul locaş, purtând Sfântul Epitaf. La final, 
Chiriarhul nostru a rostit un cuvânt de învăţă-
tură în care a vorbit despre jertfa Mântuitorului 
care reprezintă un act de ascultare şi de iubire, 
un act de mijlocire unică şi permanentă, o trece-
re de la moarte la viaţă. De asemenea, Preasfinţia 
Sa a explicat semnificaţia slujbei Prohodului 
Domnului care este, prin structura ei, o slujbă 
de îngropare, reprezentând, totodată, cea mai 
frumoasă creaţie liturgică bisericească.

La final, credincioşii prezenţi au primit 
Pastorala de Sfintele Paşti.

ACŢIUNE SOCIAL-FILANTROPICĂ 
LA SPITALUL JUDEŢEAN 

DIN MUN. GIURGIU

În perioada Postului Mare, Episcopia 
Giurgiului a desfăşurat mai multe acţiuni soci-
al–filantropice, menite să aducă alinare şi bu-
curie bolnavilor din spitale, bătrânilor internaţi 
în centrele socio-medicale şi copiilor instituţio-
nalizaţi din casele de copii din judeţul Giurgiu.

În acest context, sâmbătă, 19 aprilie, cu bi-
necuvântarea Preasfinţitului Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, la Spitalul Judeţean din 
mun. Giurgiu s-a desfăşurat o astfel de acţiune 
social-filantropică. Astfel, părintele Sabin Mâţ, 
Protopop de Giurgiu şi monahia Dr. Andreea 
Dragomir, medic de familie la Cabinetul „Sf. 
Ioan Rusul", al Episcopiei Giurgiului, însosţiţi 

de părintele capelan Liviu Neacşu, au oferit 
bolnavilor internaţi la Spilalul Judeţean din 
mun. Giurgiu pachete cu alimente şi icoane. 
Reprezentanţii Episcopiei Giurgiului au mers 
în fiecare salon al spitalului, au vorbit cu fiecare 
bolnav oferindu-le darurile pregătite şi transmi-
ţându-le urări de sănătate cu prilejul slăvitului 
Praznic al Învierii Domnului.

PRAZNICUL ÎNVIERII DOMNULUI 
ÎN CATEDRALA EPISCOPALĂ 

„ADORMIREA MAICII DOMNULUI

În ziua slăvitului praznic al Învierii 
Domnului, Preasfinţitul Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, înconjurat de un ales 
sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în Catedrala Episcopală 
„Adormirea Maicii Domnului” din mun. 
Giurgiu. În cuvântul de învăţătură adresat ce-
lor prezenţi, Întâistătătorul eparhiei noas-
tre a vorbit despre fumuseţa duhovnicească a 
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SLUJBA VECERNIEI ÎN BISERICA 
PAROHIEI „SF.GHEORGHE” 

DIN MUN. GIURGIU

În seara zilei de 22 aprilie, Preasfinţitul 
Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, încon-
jurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi, a să-
vârşit slujba Vecerniei în biserica Parohiei „Sf. 
Gheorghe” din mun. Giurgiu, cu ocazia hramu-
lui. În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa le-a 
vorbit credincioşilor prezenţi despre viaţa pil-
duitoare a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, 
cel care în anul 303 a suferit moarte martirică 
în timpul împăratului Diocleţian, ultimul mare 
persecutor al creştinilor. De asemenea, ierarhul 
nostru a arătat că Sfântul Gheorghe trebuie să 
fie pentru toţi creştinii un model de mărturisi-
re a lui Hristos, de răbdare şi de statornicie în 
dreapta credinţă.

La final, Chiriarhul nostru a oferit bisericii 
parohiale o icoană a Sfinţilor Martiri Brâncoveni 
iar doamnei preotese Garofiţa Puflea, o icoană 

a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Totodată, 
părintele paroh Puflea Nicuşor, Consilier 
Administrativ, a mulţumit Preasfinţitului 
Părinte Ambrozie pentru darurile oferite dar şi 
pentru prezenţa la acest eveniment important 
din viaţa parohiei. 

Credincioşii au avut posibilitatea să se 
închine la părticele din moaştele Sf. M. Mc. 
Gheorghe, aduse de la Catedrala Episcopală din 
Giurgiu, iar la final au primit din partea ierarhu-
lui lor iconiţe şi pastorala prilejuită de Praznicul 
Învierii Domnului.

Biserica „Sf. Gheorghe” este un locaş de cult 
reprezentativ al mun. Giurgiu. Aşezat în partea 
de sud a oraşului, sfântul locaş a fost constru-
it în anul 1838 prin contribuţia credincioşilor, 
fiind sfinţită pe 23 aprilie 1841, când i s-a şi 
dat hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. 
În prezent, cu binecuvântarea Preasfinţitului 
Părinte Episcop Ambrozie, în apropierea biseri-
cii se află într-un amplu proces de construcţie o 
capelă şi o cancelarie parohială.

SFÂNTUL MARE MUCENIC 
GHEORGHE SĂRBĂTORIT ÎN 

EPISCOPIA GIURGIULUI

Miercuri, 23 aprilie, credincioşii orto-
docşi l-au sărbătorit pe Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe, Purtătorul de biruinţă, prilej cu care 
Catedrala Episcopală din Giurgiu şi-a sărbătorit 
cel de-al doilea ocrotitor. Manifestările religioa-
se închinate Sfântului Mare Mucenic Gheorghe 
au debutat ieri cu săvârşirea de către un sobor 

La final, ierarhul nostru a rostit un cuvânt 
de învăţătură în care a vorbit despre valoarea 
Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, care 
Şi-a asumat moartea de bunăvoie pentru ca să 
ne deschidă şi nouă intrarea în viaţa veşnică, în 
Împărăţia Sa. Astfel, sensul morţii s-a luminat 
odată cu Jertfa Mântuitorului şi tristeţea ei s-a 
transformat în bucuria Învierii, a biruinţei Lui 
asupra păcatului şi a diavolului. 

ACŢIUNE FILANTROPICĂ LA 
AŞEZĂMÂNTUL SOCIAL „SFINŢII 

ARHANGHELI MIHAIL ŞI 
GAVRIIL” DIN LOCALITATEA 

SLOBOZIA DE GIURGIU 

În ziua slăvitului Praznic al Învierii 
Domnului, copiii de la Aşezământul Social 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din lo-
calitatea Slobozia de Giurgiu au primit vizi-
ta Părintelui Geraldin Popescu, de la Parohia 
Adunaţii Copăceni, Protoieria Mihăileşti. După 
ce au cântat împreună troparul praznicului 
„Hristos a înviat”, părintele împreună cu cei 
mici au ciocnit oua roşii, apoi acesta le-a vorbit 
despre importanţă Sfintelor Paşti, care este cea 
mai importantă sărbătoare a Ortodoxiei. Noi 
prăznuim în cele trei zile ale Paştilor biruinţa 
Domnului nostru Iisus Hristos asupra morţii 
şi a răului. Prin Înviera Sa, Mântuitorul oferă 
tuturor oamenilor posibilitatea de a dobândi 
viaţa veşnică. De asemenea, părintele Geraldin 
Popescu le-a oferit copiilor daruri, constând în 
alimente şi dulciuri. 

A II-A ZI DE PAŞTI LA 
MĂNĂSTIREA COMANA

În a II-a zi de Paşti, Întâistătătorul eparhi-
ei noastre s-a aflat în mijlocul obştii Mănăstirii 
Comana, ocazie cu care Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie, înconjurat de un sobor de preoţi şi 
diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească 
în biserica mănăstirii. În cuvântul de învăţătu-
ră, Chiriarhul nostru le-a vorbit celor prezenţi 
despre însemnătatea marelui praznic al Învierii 
care reprezintă pentru noi toţi descoperirea 
„vieţii de veci care era la Tatăl şi s-a arătat nouă", 
cum mărturiseşte Sfântul Apostol şi Evanghelist 
Ioan. De aceea, Fiul lui Dumnezeu a şi coborât 
la noi, pentru a ne dărui slava vieţii desăvârşite, 
a învierii, pentru a ne izbăvi din păcat şi moarte, 
prin puterea învierii. Cel Unul-Născut din Tatăl 
ca Dumnezeu s-a făcut acum şi Cel Întâi născut 
din morţi, ca Om, şi aşa ne descoperă învierea, 
iar prin Înviere ne oferă o nouă slavă, o nouă 
creaţie, un nou dar dumnezeiesc: darul vieţii de 
veci. Pentru care fapt, Biserica şi preamăreşte 
această zi a Învierii, ca o „aleasă şi sfântă zi, cea 
dintâi a săptămânii, împărăteasă şi doamnă, 
praznic al praznicelor şi sărbătoare a sărbători-
lor". Iar Sfântul Vasile cel Mare o aseamănă cu 
ziua cea dintâi a creaţiei, a facerii lumii, în care 
vede „chipul veşniciei, pârga zilelor, pe cea de 
o vârstă cu lumina, sfânta duminică, aceea pe 
care Domnul a cinstit-o prin învierea Sa".

La final, credincioşii prezenţi au primit din 

partea ierarhului lor Pastorala prilejuită de slă-
vitul praznic al Învierii Domnului.
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Mănăstirea Sfântul Ioan Rusu a luat fiinţă 
la sfârşitul anului 2008, pe ruinele unei foste 
unităţi militare a Poliţiei de Frontieră Giurgiu. 
Mănăstirea este prima din ţara noastră constru-
ită în cinstea Sfântului Ioan Rusul.

BISERICA SCHITULUI IZVORUL 
TĂMĂDUIRII A FOST SFINŢITĂ

În ziua slăvitului praznic al Izvorului 
Tămăduirii, Preasfinţitul Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, înconjurat de un sobor 
de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba de sfin-
ţire a bisericii din lemn a Schitului Izvorul 

Tămăduirii, care a primit ca ocrotitori pe 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi pe 
„Sfinţii Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă 
cu cei patru fii ai săi Constantin, Ştefan, Radu, 
Matei, şi sfetnicul Ianache”. Acest aşezământ 
monahal se află în incinta Centrului Pastoral-
Cultural „Gavril Drugănescu” din loc. Floreşti-
Stoeneşti, Protopopiatul Bolintin. După slujba 
de sfinţire, Chiriarhul nostru a săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în biserică schitului. De la 
Catedrala Episcopală din Giurgiu au fost aduse 

de preoţi şi diaconi a slujbei Veceniei unită cu 
Litia. În ziua sărbătoririi sfântului, Sfânta şi 
Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită de 
Înaltpreasfinţitul Părinte Naum, Mitropolitul 
de Ruse şi de Preasfinţitul Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, înconjuraţi de un ales so-
bor de preoţi şi diaconi. Sutele de credincioşi 
prezenţi s-au putut închina şi la părticele din 
moaştele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, 
păstrate în sfântul locaş. 

În cuvântul de învăţăură, Înaltpreasfinţitul 
Parinte Naum a vorbit despre viaţa şi pilda de 
jertfelnicie a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. 
Martirizat în timpul împăratului Diocleţian 
(284-305), Sf. M. Mc. Gheorghe, purtătorul de 
biruinţă, a pătimit moarte martirică în ziua de 
23 aprilie, în anul 303. Împus cu suliţa, zdrobit 
cu lespezi grele de piatră, aruncat în var nestins, 
torturat în modul cel mai crunt, sfântul nu şi-a 
pierdut credinţa, ci, dimpotrivă, cu fiecare lovi-
tură aceasta devenea tot mai vie, trezind în ini-
mile tututor ce priveau suferinţele sale lumina 
dragostei lui Hristos. Ce a determinat această 
tărie? De unde atâta putere de a cădea şi de a 
te ridica de fiecare dată? De unde atâta tărie, 
încât să vezi în viaţa aceasta trecătoare doar 
umbra vieţii viitoare, împreună cu Hristos? 
Numai credinţa cea adevărată ne poate oferi o 
astfel de putere şi numai ea ne poate şlefui ca-
racterul, transformând piatra aspră în diaman-
tul de mare preţ al sufletului dăruit cu totul lui 
Dumnezeu.” a încheiat Înaltpreasfinţia Sa. 

Totodată, Întâistătătorul eparhiei noastre 
a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Naum 
pentru prezenţa la aceste manifestări închina-
te Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotito-
rul Episcopiei Giurgiului şi i-a adresat felicitări 

pentru noua Sa slujire ca Mitropolit de Ruse. 
Totodată, Preasfinţitul Părinte Ambrozie i-a da-
ruit Înalpreasfinţiei Sale un rând de veşminte 
arhiereşti şi o icoana cu chipul Sfântului Prooroc 
Naum. La rândul său, Mitropolitul Naum de 
Ruse şi-a exprimat bucuria de a fi participat la 
aceste manifestări.

La eveniment au fost prezente numeroase 
oficialităţi locale şi judeţene. 

ÎNALTPREASFINŢITUL PĂRINTE 
NAUM, MITROPOLITUL DE RUSE 

A VIZITAT MĂNĂSTIREA SF. 
IOAN RUSUL DIN LOCALITATEA 

SLOBOZIA DE GIURGIU

Miercuri, 23 aprilie, cu ocazia mani-
festărilor dedicate Sfântului Mare Mucenic 
Gheorghe, ocrotitorul Episcopiei Giurgiului, 
la invitaţia Preasfinţitului Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Naum, Mitropolitul de Ruse, a efectuat o vi-
zită în Episcopia Giurgiului. După săvârşirea 
Sfintei Liturghii la Catedrala Episcopală din 
mun. Giurgiu, Înaltpreasfinţia Sa, însoţit de 
Chiriarhul nostru, de Părintele Protos. Teodor 
Şerban, stareţul Mănăstirii „Sf. Ioan Rusul” şi 
de Părintele Sabin Mâţ, Protoiereu al Protoieriei 
Giurgiu a vizitat Mănăstirea Sf. Ioan Rusul din 
localitatea Slobozia de Giurgiu. Cu acest prilej, 
Înaltpreasfinţia Sa s-a închinat la moaştele Sf. 
Ioan Rusul şi a apreciat frumuseţea sfântului lo-
caş, dar şi eforturile depuse de obştea monahală 
pentru dezvoltarea Sfintei Mănăstiri.



52 53

SLUJIRE ARHIEREASCĂ ÎN 
BISERICA PAROHIEI COLIBAŞI, 

PROTOPOPIATUL HERĂŞTI

În Duminica a II-a după Paşti (a Sfântului 
Apostol Toma), prilej cu care credincioşii bi-
sericii „Sf. Cuv. Parascheva” din localitatea 
Colibaşi, Protopopiatul Herăşti, au luat parte 
în număr mare la Sfânta Liturghie săvârşită de 
către Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, înconjurat de un sobor de preoţi şi 
diaconi. De la Catedrala Episcopală din Giurgiu 
au fost aduse spre închinare părticele din 
moaştele Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, ale 
Sfântului Apostol Andrei şi ale Sfântului Mare 
Mucenic Gheorghe. 

În cuvântul de învăţătură, Chiriarhul nos-
tru a tâlcuit pericopa evanghelică care s-a citit 
astăzi în cadrul Sfintei Liturghii, evidenţiind 
necesitatea credinţei în Dumnezeu. Credinţa, 
a arătat Preasfinţia Sa, este condiţia esenţială 
prin care primim harul divin, care ni se oferă 
prin Hristos pentru a conlucra cu el. Credinţa 
este însăşi un dar al lui Dumnezeu, o virtute, 
atunci când este susţinută cu efort şi voinţă de 
desăvârşire, de trăire în Hristos şi cu Hristos. 
Totodată, Preasfinţia Sa i-a îndemnat pe credin-
cioşi să ţină uşile inimilor lor închise, asemenea 
ucenicilor din Evanghelie, în faţa duhului aces-
tei lumi, să stăruie în rugăciune şi în fapte bune, 
pentru că numai aşa vor simţi bucuria întâlnirii 
cu Hristos Cel înviat.

După Sfânta Liturghie, Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a săvârşit 
Taina Sfântului Botez pentru fiul părintelui pa-
roh Mihalache Sorin. Cu acest prilej, ierarhul 
nostru a rostit şi un cuvânt în care a explicat ce-
lor prezenţi frumuseţea duhovnicească a acestei 
mari taine a Bisericii. De asemenea, Chiriarhul 
nostru a adresat felicitări părinţilor pruncului, 
Părintelui Sorin Mihalache şi doamnei preote-
se Ionela Valentina, cu prilejul încreştinării fi-
ului lor, care a primit numele Ioan Casian Paul. 
Preasfinţia Sa a dăruit familiei părintelui Sorin 
Mihalache o Sfântă Scriptură, o icoană cu chi-
pul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, o icoa-
nă cu chipul Sfântului Ioan Casian şi Albumul 
„Mănăstirea Comana – istorie, legendă şi spi-
ritualitate”. Totodată, Preasfinţia Sa i-a felici-
tat şi pe naşii noului botezat, pe domnul Ionuţ 
Petronel Ion şi pe doamna Mirela Iuliana, că-
rora le-a oferit o icoana cu Maica Domnului cu 
Pruncul. 

Credincioşii prezenţi la acest eveniment în-
semnat din viaţa parohiei, au primit din partea 
ierarhului lor icoane cu scena Invierii Domnului, 
care reproduc pictura Părintelui Arsenie Boca, şi 
pastorala prilejuită de Praznicul Sfintelor Paşti.

spre închinare părticele din moaştele Sfintei 
Mari Muceniţe Ecaterina, ale Sfântului Apostol 
Andrei şi ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

După Sfânta Liturghie, Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie, înconjurat de soborul de preoţi şi 
diaconi, şi în prezenţa a numeroşi credincioşi 
a săvârşit slujba de Sfinţire a Apei, numită şi 
Aghiasma Mică. În continuare, Preasfinţia Sa a 
rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit 
despre frumuseţea duhovnicească pe care o re-
prezintă praznicul Izvorului Tămăduirii pentru 
noi creştinii, subliniind totodată şi rolul deose-
bit pe care îl are Maica Domnului în iconomia 
mântuirii noastre. Sfânta Fecioară Maria, a ară-
tat Preasfinţia Sa, ne umbreşte cu harul pe care 
ea l-a primit de la Hristos. De aceea, ea poate 
fi numită fântână a harului dumnezeiesc, fiind 

pururea rugătoare şi in acelaşi timp şi mijlo-
citoare pentru oameni către tronul Dreptului 
Judecător, a încheiat Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului.

La final, Întâistătătorul eparhiei noastre 
a oferit Părintelui Nicuşor Beldiman, protoie-
reu al Protopopiatului Bolintin o icoană în vi-
traliu cu chipul Sfântului Voievod Constantin 
Brâncoveanu, iar Părintelui Dr. Florian 
Boitan, fost profesor la Seminarul Teologic 
din Bucureşti, i-a fost oferită o icoană cu chi-
pul Maicii Domnului, asemenea şi Monahiei 
Cecilia Moldoveanu, stareţa Schitului Găiseni şi 
Părintelui Daniel Preoteasa, custodele Centrului 
Pastoral-Cultural „Gavril Drugănescu”. 
Chiriarhul nostru i-a dăruit domnului Mihai 
Mărgărit, ctitorul acestui sfânt locaş, în semn 
de aleasă preţuire, o icoană a Maicii Domnului, 
pictată pe lemn. 

Tot în ziua de 25 aprilie, Preasfinţitul 
Părinte Ambrozie a instalat pe monahia 
Filofteia Plăcintar ca egumenă a Schitului 
Izvorul Tămăduirii, oferindu-i acesteia o icoană 
cu chipul Fecioarei Maria. 

Construcţia noii biserici din lemn, în care 
astăzi a fost săvârşită, pentru prima oară, Sfânta 
şi Dumnezeiasca Liturghie, a început în luna ia-
nuarie a acestui an, când a fost aşezată piatra de 
temelia. Biserica are lungimea de 20 m, deschi-
derea în abside de 11 m, iar înălţimea turlei ajun-
ge la 24 m. Biserica este integrată în ansamblul 
arhitectural brâncovenesc de la Drugănescu, 
slujind folosului duhovnicesc al celor care vor 
participa la toate activităţile pastoral-culturale 
şi misionar-sociale desfăşurate în acest cadru cu 
o încărcătură istorică aparte.
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ne găsim prezenţi la această tristă ceremonie, în 
număr deosebit de mare, spre a-i aduce prino-
sul preţuirii şi recunoştinţei noastre. 

Aproape o jumătate de secol, adormitul în 
Domnul a realizat, în calitate de autor, cu rară 
isteţime şi rigoare, numeroase „proiecte din do-
meniul culturii", astfel că tot ce a ieşit din os-
teneala sa, înfruntă stihiile năpraznice ale tim-
pului. Cineva din apropierea domniei sale, care 
l-a cunoscut în viaţa de fiecare zi şi l-a apreciat 
obiectiv, spunea că „a creat Eternităţi”. Într-
adevăr, găsind soluţii ingenioase şi îndrăzneţe, 
în toate situaţiile ivite, pe care timpul le-a ra-
tificat, s-a dovedit omul pentru care existen-
ţa pământească a avut sens numai ca o creaţie 
continuă. 

După bacalaureatul susţinut la celebrul 
Liceu Militar „Mănăstirea Dealu” care a format 
personalităţi şi caractere în toate domeniile, îşi 
susţine licenţa la Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu“, făcând parte din promoţia 1953. În anul 
1978, arhitectul cu un palmares impresionant 
de clădiri construite şi restaurate îşi va susţine 
şi teza de Doctorat în arhitectură. Împărţindu-
şi activitatea între Institutul de proiectare 
„Carpaţi” şi prelegerile în faţa studenţilor, în 
calitate de profesor asociat la Institutul de ar-
hitectură „Ion Mincu” (1967- 1983), arhitectul 
Niculae Vlădescu s-a remarcat prin rolul activ 
şi proeminent pe care l-a jucat în salvarea arhi-
tecturii patrimoniale, în calitate de membru al 
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi, 
mai târziu, ca membru al Consiliului Naţional 
Bisericesc al Patriarhiei Române. Lista proiec-
telor din domeniul culturii, realizate în calitate 
de autor până în 1989 este impresionantă. Între 
acestea amintim: proiectul Casei de cultură 
din Mangalia, al Cinematografului „Gloria” din 
Bucureşti, ale Caselor de cultură ale sindicate-
lor din Alexandria, Focşani, Slatina, Târgovişte, 
Lugoj şi Oradea. După 1989 activitatea comple-
xă de proiectare şi coordonare a unor restaurări 
de mare fineţe are ca obiective majore: restaura-
rea „Muzeului Naţional de Artă al României” şi 
a „Palatului Cantacuzino” de pe Calea Victoriei, 
din Bucureşti. Importante sunt şi proiectele pen-
tru extinderea „Pensiunii Cumpăna” din Sinaia, 
amenajarea librăriei Humanitas – Kretzulescu, 
consultanţă la Biserica „Sf. Elisabeta” din cadrul 

fostului azil Elena Doamna, Muzeul Cinegetic 
Posada, consultanţă la restaurarea Ateneului 
Român, la restaurarea zonei „Catacomba” 
din cadrul Muzeului Colecţiilor de Artă, la re-
staurarea Palatului Kretzulescu, restaura-
rea Complexului „Ştirbei-Buftea”, restaura-
rea Muzeului Kalinderu şi a Bisericii „Sf. Ilie” 
– Pipera. 

La toate acestea se adaugă ansamblul 
Cotroceni – biserica, palatul vechi muzeificat 
si cel nou. Se cuvine subliniat aici meritul ar-
hitectului Niculae Vlădescu, a cărui muncă de 
cercetare a arhivelor şi de coordonare a întregu-
lui proiect este uriaşă, şi cel al inginerului Petre 
Badea, care a folosit cele mai bune echipe de 
execuţie, omul potrivit la locul, stilul şi momen-
tul istoric potrivit. Albumul „Palatul Cotroceni” 
(ediţie în limba română şi engleză, îngrijit şi 
prefaţat de Doina Uricariu, cu fotografii de 
Şerban Bonciocat şi Andreea Drogeanu), apărut 
la Editura Universalia în anul 2009, sub sem-
nătura arh. prof. dr. Niculae Vlădescu şi a ing. 
Petre Badea, mărturiseşte cu elocvenţa datelor 
exacte, tehnice şi artistice, a unor documente 
fotografice de mare valoare, câtă dăruire s-a 
pus în opera unei restituiri istorice migăloase, 
dar şi cât suflet, imaginaţie şi efort stau la fun-
daţiile unei reşedinte statale. Această operă de 
arhitectură a fost posibilă numai datorită anga-
jării profesioniste desavârşite, a organizării per-
formante a muncii echipelor calificate şi a asu-
marii ei de către un grup devotat de specialisti. 
Arhitectul şi inginerul şi-au dat concursul în cel 
mai potrivit fel la a relumina demersul istovitor 
de restaurare a părţii vechi a palatului, a chilii-
lor, curţii, pivniţelor, incintei. Acesta a renascut 
din propria-i ruină şi a rezultat un muzeu na-
ţional excepţional, unul deopotrivă naţional şi 
european, de semnificativă recuperare a istoriei 
şi artei.

Opera domnului profesor Niculae Vlădescu 
este legată şi de Schitul Darvari din Capitală, 
al cărui stareţ am fost între anii 1996-2000. 
Personal, exprimăm recunoştinţă pentru pri-
etenia şi sprijinul oferite la refacerea chiliilor 
de pe partea sudică şi construirea ansamblului 
nou – chilii pentru monahi, trapeza, clopotni-
ţa, magazinul şi un mic paraclis de rugăciune. 
Anii au trecut, dar apropierea sufletească a 

Cuvânt al Preasfinţitului Părinte Ambrozie la trecerea la cele veşnice  
a domnului  Arh. Prof. Dr. Niculae Vlădescu

 „Gândul acesta, că ceea ce faci este definitiv 
făcut, că opera, scăpată din mâinile tale, se duce 
de-a lungul veacurilor şi umple lumea de răsu-
netul vieţii şi bătăilor inimii tale, are ceva din 
solemnitatea şi fiorul judecăţii supreme a Sfintei 
Scripturi”. (Alexandru Vlahuţă, Onestitatea în 
artă) 

Ne pregătim cu toţii, prin post şi rugăciune, 
să-l primim în sufletele noastre pe Hristos Cel 
Înviat. Am fi dorit să-l avem iarăşi printre noi, la 
praznicul bucuriei şi al luminii, pe acela care  ne 
era mereu alături, pe prietenul şi binefăcătorul 
celor mai mulţi dintre noi. Or, iată că de data 
aceasta, Dumnezeu Cel ce toate le cârmuieşte 

după a Sa înţelepciune – neştiută şi necuprinsă 
de noi, oamenii – a rânduit altfel, chemând la 
Sine pe unul dintre eminenţii arhitecţi români 
ai generaţiei actuale, un om cu calităţi deosebi-
te, profesionale şi umane, puse în slujba ţării şi 
a neamului românesc.

În seara zilei de 27 martie a închis ochii se-
nini şi blânzi strălucitul prof. arh. dr. Niculae 
Vlădescu şi exemplarul om de desăvârşită ome-
nie. Odată cu moartea lui s-a stins o forţă crea-
toare, o inepuizabilă pasiune creatoare. Era cu-
noscut pentru dăruirea vieţii şi priceperii sale în 
ctitoria de aşezăminte în folosul obştii din care 
a răsărit. Aceasta este şi explicaţia pentru care 

IN MEMORIAM
"ARH. PROF DR. NICULAE VLĂDESCU,  

OMUL PENTRU CARE EXISTENŢA PĂMÂNTEASCĂ 
A AVUT SENS NUMAI CA O CREAŢIE CONTINUĂ"
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lumii sau comunităţii, cum a făcut adormitul în 
Domnul.  

Proverbul popular: „Cine a sădit un pom 
în viaţa lui nu a trăit degeaba” exprimă un în-
doit adevăr, acela al datoriei omului de a lăsa 
în urma lui o împlinire oricât de modestă şi, în 
acelaşi timp, al mulţumirii de sine, pe care o au 
cei ce au conştiinţa săvârşirii unei fapte bune, a 
unei datorii, cum o are cel ce pleacă dintre noi, 
lăsând construcţii măreţe, monumentale.

Un alt lucru aş vrea să mai amintesc: a fost 
un adevărat aristocrat al spiritului. Om de o de-
licateţe extraordinară, de o fineţe rar întâlnită, 
minuţios în toate până la cele mai mici amă-
nunte. Un om cu un echilibru deosebit, nu-şi 
ieşea niciodată din fire, nu rostea niciodată un 
cuvânt lipsit de măsură. Era totdeauna foar-
te elegant. Chiar când mustra un subaltern, îşi 
păstra totdeauna eleganţa sufletească. Avea acel 
„l’ésprit de finesse”, de care vorbea Pascal. Am 
spus că era un „aristocrat al spiritului” pentru 
că m-am ferit să spun că era un aristocrat, pur 
şi simplu. Aristocraţia nu se dobândeşte numai 
prin naştere. Există şi o aristocraţie a spiritului 
care uneori înseamnă mai mult, pentru că cea 
din naştere se poate deteriora, uneori, pe când 
cealaltă se defineşte prin fineţe.

Lasă în amintirea noastră chipul unui om 
blând, chipul unui om care a ştiut să vadă în toţi 
ceilalţi oameni pe fraţii lui, care a ştiut să pună 

suflet în restaurarea şi promovarea patrimoniu-
lui naţional.  Pe cât era de pregătit, pe atât era 
de smerit şi discret, încât niciodată nu-şi etala 
calităţile, nu făcea zgomot, fiind conştient că bi-
nele face puţin zgomot iar zgomotul puţin bine. 
Păstra întotdeauna atitudinea omului smerit, 
aşa cum o descrie ilustrul profesor Teodor M. 
Popescu: „Omul smerit este sfios, nu iese din 
firea lui, nu strigă, nu cere, este fără pretenţii 
şi fără ambiţie, blând, paşnic, răbdător, sincer, 
îngăduitor, curat şi drept. Omul smerit nu este 
încrezut, nu se laudă singur, nu caută nici lau-
da altora. Se mulţumeşte cu puţin, nu cere şi nu 
primeşte ceea ce nu i se cuvine, stă la urma tutu-
ror. Şi chiar nedreptăţit sau păgubit, îndură fără 
a se plânge şi răzvrăti. Pentru cele ce nu cere, de 
care se lipseşte sau de care este socotit lipsit, el 
adună în sufletul său comoară de bune gânduri 
şi simţăminte, şi, pe cât se pare de neîndemâna-
tic sau sărac în însuşirile care arată pe oameni 
făloşi, isteţi şi îndrăzneţi, lăudaţi de alţii sau te-
muţi, pe atât posedă în sine nebănuite însuşiri 
frumoase şi plăcute de om duhovnicesc”1.     

Îndurerată familie,
Întristată adunare,

Oricâte cuvinte am spune, nu putem cu-
prinde într-un scurt interval de timp tot ce a fă-
cut un om într-o viaţă, şi mai ales, într-o viaţă 
binecuvântată, ca aceea a profesorului Nicolae 
Vlădescu, până la o vârstă pe care mulţi dintre 
noi ar râvni-o, căci este o binecuvântare a lui 
Dumnezeu să treci peste 80 de ani, şi să te apro-
pii de 90. Francezii ortodocşi au o vorbă, care 
mi-a plăcut foarte mult: „Il est né dans le ciel!” - 
„S-a născut în cer”. Nu spun, deci „a murit”. Aşa 
se poate spune despre prietenul şi binefăcătorul 
nostru, arhitectul N. Vlădescu. 

Să ne rugăm lui Dumnezeu să-i dea iertare 
păcatelor, dacă a greşit cu ceva, om fiind, şi să-i 
dea lui odihnă veşnică!

† AMBROZIE,  
Episcopul Giurgiului

1  Teodor M. Popescu, Meditaţii teologice, vol. I, 
Editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, 
Bucureşti, 1997, p. 198.

rămas. Întâlnirea din acea perioadă nu a fost 
întâmplătoare, ci providenţială, întrucât, după 
alegerea şi întronizarea Noastră ca Întâistătător 
al Episcopiei Giurgiului, colaborarea cu domnul 
profesor a devenit şi mai strânsă, concretizân-
du-se în proiectele de restaurare a mănăstirilor 
din eparhie şi, în mod special, a ansamblului 
brâncovenesc de la Drugănescu, ctitoria vorni-
cului Gavril Drugănescu, din comuna Floreşti-
Stoeneşti. Sunt de neuitat zilele în care adormitul 
întru Domnul supraveghea derularea lucrărilor 
cu minuţiozitatea, competenţa şi autoritatea 
specialistului. Orice întâlnire era un prilej de 
bucurie şi totodată un folos în ceea ce priveş-
te împărtăşirea unor elemente importante din 
vasta sa experienţă în domeniu. Chiar şi în ziua 
când a trecut în veşnicie, de la spital, a transmis 
„ultimele” detalii referitoare la proiectul restau-
rării monumentului arhitectonic brâncovenesc 
de care era legat sufleteşte, participând ca şi 
coautor la editarea albumului intitulat „Centrul 
Pastoral – Cultural Gavril Drugănescu”. 

Toate acestea au fost edificate prin cuvin-
te înţelepte, cu chip luminos şi inimă bună. 
Lumina slujirii sale, ca moştenire spirituală, lă-
sată nouă tuturor, rămâne mereu vie şi rodeşte 
binecuvântări şi lucrări sfinte. Plecarea sa lasă, 
într-adevăr, un gol în domeniul arhitecturii şi 
construcţiilor într-o perioadă (cea actuală) în 
care se constată de către oricine degradarea 
profesională a unor oameni care pun preţ în ex-
clusivitate pe posibilităţile de însuşire rapidă a 
unor venituri facile, ignorând răspunderea pe 
care o au prin profesie de a dura lucrări repre-
zentative, funcţionale şi eficiente în pas cu exi-
genţele pe plan mondial.

Parcurgerea acestui itinerar profesional ne 
poate convinge de valoarea inestimabilă a aces-
tui veritabil arhitect şi cu atât mai mult, mutarea 
sa la Domnul este regretată de toţi cei cu care a 
colaborat şi durat lucrări de excepţie. De aceea, 
trebuie să adâncim în conştiinţa noastră misiu-
nea pe care o avem - în călătoria pământească 
- de a dura ceva în care să fie încorporată o fă-
râmă din energia noastră, din fiinţa noastră. În 
lumina învăţăturii creştine, prin creaţie ne în-
rudim cu Creatorul. Ca fiinţe raţionale şi libere, 
noi n-am fost aduşi la viaţă spre a ne complăcea 
în reverii, ci să lucrăm, să valorificăm propriile 
noastre daruri, din potenţiale să le facem să de-
vină actuale şi rodnice, să descifrăm tainele lu-
mii înconjurătoare, să colaborăm cu Creatorul 
în realizarea planurilor sale înţelepte după cum 
ne spune Sfântul Apostol Pavel că suntem „ogo-
rul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu, împre-
ună-lucrători cu Dumnezeu” ( I Cor. 3, 9). 

La crearea lumii, Dumnezeu n-a avut nevo-
ie de colaborarea omului, dar pretinde această 
colaborare în acţiunea de conservare, stăpânire, 
perfecţionare şi mântuire a ei. Creştinul trebuie 
să ştie că este chip al lui Dumnezeu, menit să 
ajungă la asemănarea cu Dumnezeu. Dumnezeu 
îl cheamă la activitate, îl cheamă la colaborare. 
Prin efort, realitatea materială se transfigurează 
şi primeşte  valoare din spiritul noastru mereu 
activ, iscoditor şi cu valenţe capabile să înfru-
museţeze lumea. Geniul artistic introduce în re-
alitatea materială o parte din lumea spiritului, 
la fel, geniul tehnic impune şi el naturii forme şi 
cerinţe ale spiritului. Cine se retrage în carapa-
cea îngustă a egoismului, se consideră dezertor 
de la chemarea ce o are de a dărui un strop de 
minte şi de inimă pentru înfrumuseţarea chipu-
lui său şi pentru înveşmântarea realităţii încon-
jurătoare în haina înmiresmată a primăverii. 
Acestuia îi lipseşte năzuinţa spre plenitudine 
iar desfăşurarea vieţii sale este cenuşie, plată şi 
fără orizont.   

Adevărata existenţă umană înseamnă parti-
cipare la tumultul vieţii umane, prin cooperare 
socială, printr-o activitate ce se răsfrânge asupra 
semenilor, sub multiple forme: a bunei educaţii 
a copiilor, a activităţii profesionale, a contribu-
ţiei personale la înfrumuseţarea şi propăşirea 
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AGENDA DE LUCRU A PREASFINŢITULUI 
PĂRINTE AMBROZIE, EPISCOPUL GIURGIULUI

FEBRUARIE - APRILIE 2014

Duminică, 2 februarie - Preasfinţitul Părin-
te Ambrozie a săvârşit Sfânta Liturghie Arhie-
rească în noua biserică a Parohiei Colibaşi şi a 
rostit un cuvânt de învăţătură.

Luni, 3 februarie - A avut program admi-
nistrativ şi a rezolvat o serie de probleme admi-
nistrative împreună cu Preacucernicii părinţi 
consilieri.

Marţi, 4 februarie - A primit în audienţă 
preoţi şi credincioşi din eparhie.

Miercuri, 5 februarie - A efectuat vizite pas-
torale în cuprinsul Protoieriei Giurgiu.

Joi, 6 februarie - A primit în audienţă preoţi 
şi credincioşi din eparhie.

Vineri, 7 februarie - A prezidat lucrările Şe-
dinţei Adunării Eparhiale a Episcopiei Giurgi-
ului;

Duminică, 9 februarie - A săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în Catedrala Episcopală 
din Giurgiu şi a rostit un cuvânt de învăţătură.

Luni, 10 februarie - A săvârşit Sfânta Litur-
ghie Arhierească în biserica parohiei „Sf. Mc. 
Haralambie” şi a rostit un cuvânt de învăţătură.

Marţi, 11 februarie - A asistat la Sfânta Li-
turghie săvârşită în biserica Schitului Mironeşti, 
cu prilejul celui de-al doilea hram al sfântului 
locaş şi a rostit un cuvânt de învăţătură.

Miercuri, 12 februarie - A participat la Şe-
dinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bi-
sericeşti, prezidată de Preafericitul Părinte Pa-
triarh Daniel.

Joi, 13 februarie - A participat la Şedinţa de 
lucru a Sfântului Sinod, prezidată de Preaferici-
tul Părinte Patriarh Daniel.

Vineri, 14 februarie - a efectuat o vizită pas-
torală la Mănăstirea Comana.

Duminică, 23 februarie -  a săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în biserica Parohiei Dră-
gănescu, Protopopiatul Mihăileşti şi a rostit un 
cuvânt de învăţătură. După Sfânta Liturghie a 
oficiat Taina Sf. Botez pentru fiul părintelui dia-
con Nica Gheorghe, profesor la Seminarul Teo-
logic „Teoctist Patriarhul” din Giurgiu.

SLUJBA DE ÎNMORMÂNTARE A DOMNULUI 
PROF. DR. ARHITECT NICULAE VLĂDESCU

S
âmbătă, 29 martie, în biserica „Sfântul 
Grigorie Palama” din incinta Universi‑
tăţii Politehnice Bucureşti, Preasfinţitul 

Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, împre‑
ună cu Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieştea‑
nul, Episcop Vicar‑Patriarhal, înconjuraţi de un 
sobor de preoţi şi diaconi, au săvârşit slujba de 
înmormântare a domnului prof. dr. arhitect Nicu‑
lae Vlădescu. Alături de familia îndoliată au fost 
prezenţi numeroşi oameni de cultură care au dorit 
să aducă un ultim omagiu celui care în aproape o 
jumătate de secol, prin munca depusă, a reuşit să 
lase o moştenire nepreţuită patrimoniului naţio‑
nal românesc.

La final, Preasfinţitul Părinte Episcop Var-
laam, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh 
Daniel, a dat citire mesajului Patriarhului Ro-
mâniei transmis cu prilejul slujbei de înmor-
mântare a regretatului Prof. Dr. arhitect Nicu-
lae Vlădescu. În continuare, Chiriarhul nostru a 
rostit un cuvânt în care a evocat opera şi perso-
nalitatea domnului Niculae Vlădescu. Eminen-
tul arhitect, a arătat Preasfinţia Sa, s-a remarcat 
prin rolul activ şi proeminent pe care l-a jucat în 
salvarea arhitecturii patrimoniale, în calitate de 
membru al Comisiei Naţionale a Monumentelor 
Istorice şi, mai târziu, ca membru al Consiliu-
lui Naţional Bisericesc al Patriarhiei Române. 
Profesorul Niculae Vlădescu a fost un om de o 
delicateţe extraordinară, cu un caracter exem-
plar şi o fineţe rar întâlnită. Geniul său artistic 
a fost recunoscut de toţi cei care l-au cunoscut 
şi i-au admirat operele. În toate activităţile sale, 
pe lângă priceperea şi talentul cu care era înzes-
trat, şi-a pus şi o parte din sufletul său, a înche-
iat Preasfinţia Sa.

Domnia sa a desfăşurat o activitatea com-

plexă de proiectare şi coordonare a unor resta-
urări de mare fineţe, din care amintim numai 
câteva: restaurarea „Muzeului Naţional de Artă 
al României” şi a „Palatului Cantacuzino” de pe 
Calea Victoriei, din Bucureşti. Consultanţă la 
Biserica „Sf. Elisabeta” din cadrul fostului azil 
Elena Doamna, Muzeul Cinegetic Posada, con-
sultanţă la restaurarea Ateneului Român, la re-
staurarea zonei „Catacomba” din cadrul Muze-
ului Colecţiilor de Artă, la restaurarea Palatului 
Kretzulescu, restaurarea Complexului „Ştirbei-
Buftea”, restaurarea Muzeului Kalinderu şi a 
Bisericii „Sf. Ilie” – Pipera. La toate acestea se 
adaugă ansamblul Cotroceni – biserica, palatul 
vechi muzeificat si cel nou. De asemenea, opera 
domnului profesor Niculae Vlădescu este lega-
tă şi de Schitul Darvari din Capitală, acolo unde 
a contribuit la refacerea chiliilor şi construirea 
ansamblului nou.

În Episcopia Giurgiului, domnul arhitect 
Niculae Vlădescu a desfăşurat numeroase pro-
iecte de restaurare a mănăstirilor din eparhie şi, 
în mod special, a ansamblului brâncovenesc de 
la Drugănescu, ctitoria vornicului Gavril Drugă-
nescu, din comuna Floreşti-Stoeneşti.
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Luni, 17 martie - A avut program adminis-
trativ şi a rezolvat o serie de probleme adminis-
trative împreună cu Preacucernicii părinţi con-
silieri.

Marţi, 18 martie - A primit în audienţă pre-
oţi şi credincioşi din eparhie.

Miercuri, 19 martie - A efectuat o vizită pas-
torală la Mănăstirea Buna Vestire din Bolintin.

Joi, 20 martie - A avut program adminis-
trativ şi a rezolvat o serie de probleme adminis-
trative împreună cu Preacucernicii părinţi con-
silieri.

Vineri, 21 martie - A efectuat vizite pastora-
le în cuprinsul Protoieriei Hereşti.

Sâmbătă, 22 martie - A participat la Bise-
rica „Buna Vestire” la manifestările organizate 
cu prilejul evenimentului „Marşul pentru Viaţă 
2014. Adopţia – o alegere nobilă”, organizat de 
Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi Români, filiala 
Giurgiu

Duminică, 23 martie - A săvârşit Sfânta Li-
turghie Arhierească în biserica Mănăstirii Co-
mana. În cadrul Sfintei Liturghii, a hirotonit 
întru diacon pe tânărul teolog Dumitru George 
Alin, pe seama Mănăstirii Comana.

Luni, 24 martie - A săvârşit slujba Vecerniei 
unită cu Litia, în biserica „Buna Vestire” a Pa-
rohiei Drugănescu, şi a rostit un cuvânt de în-
văţătură.

Marţi, 25 martie - A săvârşit Sfânta Litur-
ghie Arhierească în biserica Mănăstirii Buna 
Vestire, cu prilejul hramului şi a rostit un cuvânt 
de învăţătură. În cadrul Sfintei Liturghii, Prea-
sfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiu-
lui, a hirotonit întru preot pe părintele diacon 
Necula Mihai Daniel, Inspector de specialitate 
la disciplina Religie, pe seama Catedralei Epi-
scopale şi întru diacon pe teologul Daniel Matei, 
tot pe seama Catedralei Episcopale.

Miercuri, 26 martie - A avut program ad-
ministrativ şi a rezolvat o serie de probleme ad-
ministrative împreună cu Preacucernicii părinţi 
consilieri.

Joi, 27 martie - A primit în audienţă preoţi 
şi credincioşi din eparhie.

Sâmbătă, 29 martie - În biserica „Sfântul 
Grigorie Palama” din incinta Universităţii Po-
litehnice Bucureşti, împreună cu Preasfinţitul 
Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar-
Patriarhal, a săvârşit slujba de înmormântare 
a domnului prof. dr. arhitect Niculae Vlădescu 
şi a rostit un cuvânt în care a evocat lucrarea şi 
personalitatea domnului Niculae Vlădescu. 

Seara a săvârşit slujba Vecerniei celei Mari 
unită cu Litia şi Acatistul Sf. Ier. Nicolae în pa-
rohia Vărăşti, Protoieria Hereşti şi a rostit un 
cuvânt de învăţătură.

Duminică, 30 martie - A săvârşit Sfânta Li-
turghie Arhierească în Biserica „Sfinţii Arh. Mi-
hail şi Gavriil” din localitatea Hotarele şi a rostit 
un cuvânt de învăţătură.

Luni, 31 martie - A avut program adminis-
trativ şi a rezolvat o serie de probleme adminis-
trative împreună cu Preacucernicii părinţi con-
silieri. De asemenea, a primit în audienţă pe Dl 
Barbu Nicolae, Primarul Mun. Giurgiu, şi pe Dl 
Vladu Alexandru, viceprimarul mun. Giurgiu.

LUNA APRILIE

Marţi, 1 aprilie - A primit în audienţă preoţi 
şi credincioşi din eparhie. 

Miercuri, 2 aprilie - A avut program admi-
nistrativ şi a rezolvat o serie de probleme admi-

Luni, 24 februarie - A prezidat şedinţa per-
manenţei Consiliului Eparhial.

Marţi, 25 februarie - A primit în audienţă 
preoţi şi credincioşi din eparhie.

Miercuri, 26 februarie - A avut program ad-
ministrativ şi a rezolvat o serie de probleme ad-
ministrative împreună cu Preacucernicii părinţi 
consilieri.

Joi, 27 februarie - A efectuat mai multe vi-
zite pastorale la mănăstirile din cuprinsul epar-
hiei.

Vineri, 28 februarie - A avut program ad-
ministrativ şi a rezolvat o serie de probleme ad-
ministrative împreună cu Preacucernicii părinţi 
consilieri.

LUNA MARTIE
Duminică, 2 martie - A săvârşit Sfânta Li-

turghie Arhierească în Catedrala Episcopală din 
Giurgiu şi a rostit un cuvânt de învăţătură.

Luni, 3 martie -  A săvârşit Slujba Canonu-
lui cel Mare în biserica Mănăstirii Sf. M. Mc. 
Gheorghe din mun. Giurgiu şi a rostit un cuvânt 
de învăţătură.

Marţi, 4 martie - A săvârşit Slujba Canonu-
lui cel Mare în Catedrala Episcopală din Giurgiu 
şi a rostit un cuvânt de învăţătură.

Miercuri,  5 martie - În a treia zi a Postu-
lui Mare a săvârşit Slujba Canonului cel Mare în 

Catedrala Episcopală din Giurgiu şi a rostit un 
cuvânt de învăţătură.

Joi, 6 martie - În cea de-a patra zi a Postu-
lui Mare a săvârşit Slujba Canonului cel Mare în 
Catedrala Episcopală din Giurgiu şi a rostit un 
cuvânt de învăţătură.

Vineri, 7 martie - A săvârşit Sfânta Litur-
ghie a Darurilor mai înainte sfinţite în biserica 
Mănăstirii Sf. M. Mc. Ghoerghe şi a rostit uncu-
vânt de învăţătură.

Duminică, 9 martie - A săvârşit Sfânta Li-
turghie Arhierească în biserica Parohiei Greaca, 
Protopopiatul Hereşti şi a rostit un cuvânt de 
învăţătură.

Luni, 10 martie - A avut program adminis-
trativ şi a rezolvat o serie de probleme adminis-
trative împreună cu Preacucernicii părinţi con-
silieri.

Marţi, 11 martie - A efectuat o vizită pas-
torală la Centrul pstoral-cultural „Gavril Drugă-
nescu” din localitatea Floreşti-Stoeneşti.

Miercuri, 12 martie - A primit în audienţă 
preoţi şi credincioşi din eparhie.

Joi, 13 martie - A avut program administra-
tiv şi a rezolvat o serie de probleme administra-
tive împreună cu Preacucernicii părinţi consili-
eri.

Vineri, 14 martie - A efectuat o vizită pasto-
rală la Schitul Strâmbu-Găiseni.

Duminică, 16 martie -  A săvârşit Sfânta Li-
turghie Arhierească în biserica Parohiei „Înălţa-
rea Domnului” din mun. Giurgiu şi a rostit un 
cuvânt de învăţătură. Seara a efectuat o vizită 
pastorală la Centrul pastoral-cultural „Gavril 
Drugănescu".
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Marţi, 22 aprilie - A săvârşit Sfânta Litur-
ghie în biserica Mănăstirii Sf. M. Mc. Gheorghe 
şi a rostit un cuvânt de învăţătură. Seara a ofici-
at slujba Vecerniei unită cu Litia în biserica „Sf. 
M. Mc. Gheorghe” din mun. Giurgiu.

Miercuri, 23 aprilie - În ziua prăznuirii Sf. 
M. Mc. Gheorghe, ocrotiotorul Episcopiei Giur-
giului, a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala 
Episcopală, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte 
Naum, Mitropolitul de Ruse. Seara, împreună 
cu noul Mitropolit de Ruse, a efectuat o vizită 
pastorală la Mănăstirea Sf. Ioan Rusul din loca-
litatea Slobozia de Giurgiu.

Vineri, 25 aprilie - În ziua slăvitului praznic 
al Izvorului Tămăduirii, înconjurat de un sobor 
de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba de sfinţi-
re a bisericii de lemn a Schitului Izvorul Tămă-
duirii din incinta Centrului Pastoral-Cultural 
„Gavril Drugănescu” din loc. Floreşti-Stoeneşti, 
Protopopiatul Bolintin şi a rostit un cuvânt de 
învăţătură credincioşilor prezenţi. Totodată, a 
instalat pe monahia Filofteia Plăcintar ca egu-
menă a Schitului Izvorul Tămăduirii.

Duminică, 27 aprilie - A săvârşit Sfânta 
Liturghie în biserica „Sf. Cuv. Parascheva” din 
localitatea Colibaşi, Protopopiatul Herăşti şi a 
rostit un cuvânt de învăţătură. După Sfânta Li-
turghie, Preasfinţia Sa a săvârşit Taina Sfântu-
lui Botez pentru fiul părintelui paroh Mihalache 
Sorin.

Luni, 28 aprilie - A avut program adminis-
trativ şi a rezolvat o serie de probleme adminis-
trative împreună cu Preacucernicii părinţi con-
silieri.

Marţi, 29 aprilie - A primit în audienţă pre-
oţi şi credincioşi din eparhie. 

Miercuri, 30 aprilie - A avut program ad-
ministrativ şi a rezolvat o serie de probleme ad-
ministrative împreună cu Preacucernicii părinţi 
consilieri.

nistrative împreună cu Preacucernicii părinţi 
consilieri. Seara a săvârşit Slujba Canonului cel 
Mare în Catedrala Episcopală din Giurgiu.

Joi, 3 aprilie - A efectuat o vizită pastorală 
la Mănăstirea Comana.

Duminică, 6 aprilie - La invitaţia Înaltprea-
sfinţitului Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox 
român al Europei Occidentale şi Meridiona-
le, Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, înconjurat de un sobor de preoţi şi 
diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească 
în Catedrala Mitropolitană „Sfinţii Arhangheli” 
din Paris şi a rostit un cuvânt de învăţătură. Sea-
ra a săvârşit Slujba Vecerniei în biserica Parohi-
ei „Înălţarea Sfintei Cruci” din Livry - Gargan, 
unde slujeşte părintele Iosif Dobârtă şi a rostit 
un cuvânt de învăţătură credincioşilor.

Joi, 10 aprilie - A avut program administra-
tiv şi a rezolvat o serie de probleme administra-
tive împreună cu Preacucernicii părinţi consili-
eri.

Vineri, 11 aprilie - A efectuat o vizită pasto-
rală la Centrul pastoral-cultural „Gavril Drugă-
nescu".

Sâmbătă, 12 aprilie - A condus procesiunea 
organizată cu prilejul praznicului Intrării Dom-
nului în Ierusalium şi a săvârşit slujba Vecerniei 
cu Litia în Catedrala Episcopală.

Duminică, 13 aprilie - A săvârşit Sfânta Li-
turghie Arhierească în Biserica parohiei Bolin-
tin Deal I. În cadrul Sfintei Liturghii, a hiroto-
nit întru diacon pe tânărul teolog Costin Eugen 
Manache, pe seama Capelei Spitalului Orăşe-
nesc din Bolintin Deal.

Luni, 14 aprilie - A avut program adminis-
trativ şi a rezolvat o serie de probleme adminis-
trative împreună cu Preacucernicii părinţi con-
silieri.

Marţi, 15 aprilie -  A efectuat vizite pastora-
le în cuprinsul Protopopiatului Bolintin.

Miercuri, 16 aprilie - A săvârşit Slujba De-
niei din Sfânta şi Marea Joi în biserica Mănăsti-
rii Sf. M. Mc. Gheorghe.

Joi, 17 aprilie - A săvârşit Sfânta Liturghie 
a Sfântului Vasile cel Mare, unită cu Vecernia, 
în biserica Mănăstirii Comana. În cadrul Sfin-
tei Liturghii, a hirotonit întru preot pe Părintele 
Diacon Dumitru George Alin, pe seama Paro-
hiei Tangâru, Protoieria Giurgiu, iar pe  tână-
rul teolog Dumitru Ionuţ Dan  întru diacon, pe 
seama Mănăstirii Sf. Ioan Rusul din localitatea 
Slobozia de Giurgiu. 

Seara a săvârşit  Denia celor 12 Evanghelii 
în Catedrala Episcopală din Giurgiu şi a rostit 
un cuvânt de învăţătură.

Vineri, 18 aprilie - A săvârşit Denia Proho-
dului Domnului în biserica parohiei Bolintin 
Vale, Protoieria Bolintin Vale şi a rostit un cu-
vânt de învăţătură.

Duminică, 20 aprilie - În ziua slăvitului 
praznic al Învierii Domnului, înconjurat de un 
ales sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în Catedrala Episcopală 
„Adormirea Maicii Domnului” din mun. Giur-
giu şi a rostit un cuvânt de învăţătură. De ase-
menea, de la orele 12.00 a, tot în Catedrala Epi-
scopală, a săvârşit Vecernia Învierii.

Luni, 21 aprilie - A săvârşit Sfânta Liturghie 
în biserica Mănăstirii Comana şi a rostit un cu-
vânt de învăţătură.
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