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Luni, 10 noiembrie 2008

„Hristos `]i spune: «Scoal\-te, fii treaz, construie[te biserica din
sufletul t\u». Iar Sfântul Ioan Gur\ de Aur spune: «Creeaz\-]i
acas\, `n familia ta, biserica cea mic\», pentru c\ aceasta este
defini]ia cea mai frumoas\ [i cea mai cuprinz\toare a familiei. S\-L
primim pe Hristos `n via]a noastr\, s\ mergem dup\ El, s\-L
atingem, pentru c\ El Se las\ descoperit, El Se las\ g\sit.“

Actualitatea
religioas\
PE SCURT
Sfin]ire de biseric\
[i de troi]\ `n
Protoieria Urziceni
S\rb\toarea Sfin]ilor Arhangheli Mihail [i Gavriil a
adus binecuvântare [i `n
Protoieria Urziceni, din
Episcopia Sloboziei [i C\l\ra[ilor, unde Preasfin]itul
Damaschin, Episcopul Sloboziei [i al C\l\ra[ilor, a
resfin]it biserica din parohia Frumu[ica, cu hramul
„Sfântul Dimitrie“. Acest
edificiu al credin]ei a fost
construit `n anul 1838, din
c\r\mid\, dup\ cum rezult\ din pisania bisericii:
„Aceast\ Sfânt\ Biseric\ cu
ajutorul lui Dumnezeu s-a
zidit din temelie cu cheltuiala dumnealui clucer Dimitrache Krucescu [i cu cucoana Maria, so]ia domniei
sale, `n zilele Prea ~n\l]atului nostru domn Alexandru
Dimitrie Ghica Voievod [i
ale Prea Sfin]itului Mitropolit Neofit, ca s\ fie `n
vecinica pomenire sufletelor
celor ce s-au ostenit, anul
1858, mai, 18“. Biserica are
form\ de cruce, cuprinzând
dou\ abside laterale, iar
zidul are o grosime de un
metru. Nu se cunoa[te numele pictorului, dar, din
informa]iile credincio[ilor
mai `n vârst\, se pare c\ a
fost pictat\ de doi c\lug\ri.
Cele mai apropiate ora[e
sunt Lehliu Gar\, la 23 de
km, [i Urziceni, la 27 de
km. Repara]iile au fost finan]ate de c\tre familia
Florica [i Dumitru Cazacu,
`n memoria [i pentru
pomenirea p\rin]ilor Maria
[i Constantin Nicolae
Mocanu. ~n prezent, preotul
paroh D\rând\u Bogdan a
ini]iat lucr\ri de restaurare
la interior, exterior, pictur\,
a `nnoit mobilierul [i a
`mprejmuit sfântul l\ca[ cu
gard. ~n urma activit\]ii
sale, preotul paroh a fost
r\spl\tit de c\tre PS
Damaschin cu rangul de
sachelar.

Biserica din Pris\cani, sfin]it\ dup\ 23 de ani de jertf\
Ceea ce am tr\it pe parcursul
construirii bisericii sunt minunile, care ne-au dat ni[te
momente de `nt\rire `n credin]\, mai ales `n spiritul nostru de jertf\ `n care am pornit. Pentru mine, ast\zi s-a
`mplinit un vis frumos. Am
avut o `ndoial\ la `nceput,
pentru c\, `n anul 1985, nu
m\ gândeam c\ voi apuca s\
v\d biserica terminat\ [i sfin]it\. Am v\zut cu ochii mei
foarte multe minuni. ~n anul
1947, PF Teoctist, pe atunci
arhimandrit, a venit cu moa[tele Sfintei Parascheva [i s-a
produs o minune. Exist\ un
monument `n sat, `n fa]a vechii biserici, care aminte[te c\,
`n 29 mai, `n timpul rug\ciunii pe care a f\cut-o arhim.
Teoctist la racla Sfintei Parascheva, din senin au venit
nori deasupra cerului [i a `nce-put s\ plou\“.

Biserica „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil“ din
localitatea Pris\cani, comuna Comarna, jude]ul Ia[i, a fost
sfin]it\ ieri de c\tre Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei,
~nalt Preasfin]itul Teofan, [i de c\tre PS Calinic
Boto[\neanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor. Cei
doi ierarhi au fost `ntâmpina]i la poarta bisericii de un
sobor de preo]i [i de câteva zeci de copii, cu flori `n mâini.

de Constantin CIOFU
Dup\ obi[nuitele binecuvânt\ri, la ora 8:30 a `nceput
slujba de sfin]ire. Vremea rece a `nceputului de noiembrie
nu i-a descurajat pe s\tenii
veni]i `n num\r mare s\ participe la sfin]irea bisericii [i la
Sfânta Liturghie, care a fost
oficiat\ de cei doi ierarhi aminti]i. IPS Teofan a vorbit `n prima parte a cuvântului s\u despre semnifica]ia Evagheliei
din duminica a XXIV-a dup\
Rusalii, iar `n partea a doua a
predicii a explicat cum pot oamenii construi biserica din
suflet: „Suntem ast\zi la sfin]irea unei biserici. ~i mul]umim lui Dumnezeu c\ s-a `nceput `n vremuri grele, s-a finalizat `n vremuri nu mai pu]in grele, dar parc\ mai libere
pentru fiecare dintre noi, [i
pentru cei din biseric\, [i pentru cei din afara ei. Ridicarea
sau prezen]a unei biserici este
ca un cuvânt rostit lui Hristos
de pe turla bisericii, pentru tine, trec\torule, din fa]a ei;
Hristos `]i spune: «Scoal\-te,
fii treaz, construie[te biserica
din sufletul t\u». Iar Sfântul

Ioan Gur\ de Aur spune:
«Creeaz\-]i acas\, `n familia
ta, biserica cea mic\», pentru
c\ aceasta este defini]ia cea mai
frumoas\ [i cea mai cuprinz\toare a familiei. S\-L primim pe Hristos `n via]a noastr\, s\ mergem dup\ El, s\-L
atingem, pentru c\ El Se las\
descoperit, El Se las\ g\sit“.

Ridicat\ cu jertf\
[i binecuvântare
La finalul Sfintei Liturghii, fostul preot paroh Mihai
Margineanu a primit distinctia „Crucea Moldav\“ - pentru
preo]i, iar p\rintele paroh Iulian Vornicu a primit distinc]ia de iconom stavrofor. P\rintele Mihai M\rgineanu,
fost preot paroh la Pris\cani
pân\ `n anul 1993, a l\sat biserica din Pris\cani `n stadiul
de pictur\. P\rintele a vorbit
cu emo]ie credincio[ilor prezen]i despre fosta parohie, ca
despre o comunitate `n care
credin]a oamenilor face minuni: „Biserica aceasta s-a
construit pe cele dou\ coordonate: jertf\ [i binecuvântare.
Jertfa a fost f\cut\ de oameni, fiecare la nivelul lui.

„Am sim]it
`ntotdeauna ajutorul
cre[tinilor“
„Crucea Moldav\“ - pentru
mireni a fost acordat\ `n
semn de gratitudine din partea Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei, din partea IPS Teofan, domnilor Vasile Tudor,
Vasile Stanciu [i Viorel Roman. Diploma de onoare „{tefan cel Mare [i Sfânt“ [i alte
distinc]ii de vrednicie au fost
acordate, de asemenea, altor
persoane care s-au eviden]iat
prin jertfa depus\ la ridicarea
[i `nfrumuse]area bisericii din
Pris\cani. P\rintele paroh Iu-

Monument ridicat
`n cinstea eroilor
Vestea cea bun\ purtat\ de
Arhanghelul Gavriil nu s-a
`ncheiat aici; `n aceea[i zi,
la Catedrala „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“
din Urziceni, PS Damaschin
a sfin]it un monument ridicat `n cinstea eroilor. Troi]a
a fost ridicat\ prin grija pr.
protoiereu Stelian B\ducu
[i a domnului Gheorghe
Fotescu. La acest moment
deosebit au participat oficialit\]i locale [i jude]ene,
veterani de r\zboi, elevi [i
enoria[ii parohiei, care, cu
ocazia parastasului, au oferit daruri celor prezen]i.
Troi]a a fost ridicat\ `n curtea
Catedralei, `n centrul civic
al municipiului Urziceni, pe
drumul na]ional Bucure[tiConstan]a. Catedrala amintit\ este construit\ `n
form\ de cruce, iar lucr\rile
pentru ridicarea acesteia s-au
realizat `ntre anii 19962001. ~n prezent, preo]ii
slujitori ai acestui sfânt
l\ca[ sunt: pr. Stelian
B\ducu, pr. Adrian
Sc\rl\tescu [i diac. Sebastian Tudor. Construirea [i
sfin]irea troi]ei completeaz\
frumuse]ea locului umplut
de har [i vine ca o vie recuno[tin]\ pentru cei care
[i-au d\ruit via]a `n mâna
lui Dumnezeu, pentru
ap\rarea neamului [i a
credin]ei str\mo[e[ti. a

lian Vornicu a oferit IPS Teofan, `n semn de mul]umire din
partea credincio[ilor, o icoan\
cu Sfin]ii Arhangheli Mihail
[i Gavriil, iar PS Calinic Boto[\neanul a primit o icoan\ cu
Maica Domnului.
Preotul paroh a mul]umit
apoi celor doi ierarhi pentru prezen]\, dar [i credincio[ilor care
au ajutat biserica atât din punct
de vedere material, cât [i din
punct de vedere duhovnicesc:

Fostul paroh, preotul Mihai M\rgineanu
a primit ieri „Crucea Moldav\“

„Am sim]it `ntotdeauna ajutorul cre[tinilor, fie c\ a fost
vorba de un ajutor material. ~n
ultimul veac, `n parohia «Sf. Voievozi» Pris\cani au p\storit
preo]i care au lucrat cu timp [i
f\r\ timp `n ogorul Domnului,
fiecare la rândul s\u“.
Biserica din satul Pris\cani,
cu hramul „Sfin]ii Arhangheli
Mihail [i Gavriil“ a fost ridicat\ `ntre anii 1985-1992 sub
`ndrumarea p\rintelui paroh
de atunci, Mihai M\rgineanu.
~n perioada 2002-2007 s-au executat lucr\rile de pictur\ `n
tehnica fresco de c\tre o echip\ condus\ de pictorii Magda
[i Robert C`rciumaru. Catapeteasma sfântului l\ca[ a fost
luat\ de la vechea biseric\
din sat, care a fost ctitorit\ `n
urm\ cu peste 200 de ani de
Mitropolitul Veniamin Costache. Lucr\rile la biserica din
Pris\cani s-au realizat doar
cu fonduri primite din partea
credincio[ilor.
~n cadrul parohiei func]ioneaz\ Cercul de religie „Sf.
Parascheva“, `n cadrul c\ruia
elevii [colii din Pris\cani realizeaz\ expozi]ii de icoane [i
obiecte de artizanat. a

~mp\ra]ii Ortodoxiei ocrotesc o nou\ biseric\ la Vaslui
Peste 2.000 de credincio[i din
ora[ul Vaslui [i din `mprejurimi au participat ieri la sfin]irea Bisericii „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena“ [i „Sf=ntul
Mina“, din zona Gar\ a ora[ului Vaslui. Slujba a fost oficiat\ de Arhiereu-Vicarul Episcopiei Hu[ilor, Preasfin]itul
Corneliu B=rl\deanul, `nconjurat de un sobor de peste 30 de
preo]i [i diaconi. La finalul slujbei de sfin]ire, Preasfin]ia Sa a
dat binecuv=ntare credincio[ilor prezen]i pentru a trece prin
sf=ntul altar, explic=nd „c\ exist\ obiceiul ca, dup\ sfin]irea
unei biserici, `n sf=ntul altar s\
intre at=t b\rba]ii, c=t [i femeile, s\ se `nchine la sf=nta mas\
nou-sfin]it\, `n piciorul c\reia
s-au pus moa[tele sfin]ilor martiri care [i-au dat via]a pentru
Hristos, Cel care, prin moartea
[i prin ~nvierea Lui, ne-a d\ruit
nou\, tuturor, via]\ ve[nic\; de

aceea, merge]i `n sf=ntul altar
pentru a s\ruta sf=nta mas\,
Sf=nta Evanghelie [i Sf=nta
Cruce, pentru ca, dup\ ce se va
termina Sf=nta Liturghie, s\ v\
`ntoarce]i la casele dumneavoastr\, purt=nd binecuv=ntarea M=ntuitorului nostru Iisus
Hristos, ajutorul [i darul S\u,
care s\ ne ocroteasc\ pe to]i“.
Credincio[ii care au trecut ieri
prin sf=ntul altar s-au putut `nchina la moa[tele mai multor
sfin]i, aduse spre `nchinare de
la Catedrala episcopal\ din Hu[i.

V\leni, [i a fost fost construit\
`n ultimii zece ani. „La sf=r[itul
anului 1995-`nceputul lui 1996,
pe c=nd eram preot II la parohia «Sf. Ioan», trec=nd prin
zona G\rii, am v\zut un loc liber [i am g\sit de cuviin]\ c\ ar
fi bine s\ ridic\m aici o biseric\. {i, `ntr-o perioad\ `n care
societatea pe care o avem `n
afar\ [i de care se ocup\ doamna preoteas\ mergea bine aveam o rezerv\ de bani -, am
`nceput `n 1998 s\ punem `n
fapt aceast\ dorin]\. PS Ioachim, Episcopul Hu[ilor, ne-a
`ncurajat `n aceast\ lucrare,
`nc=t nici p=n\ ast\zi nu ne-am
pierdut av=ntul. Nu pot spune
c\ nu am avut [i participarea
credincio[ilor din parohia V\leni, acolo unde slujesc, `ns\
gardurile, funda]ia, biserica
propriu-zis\, casa, au fost realizate sut\ la sut\ cu chetuielile
proprii. {i mul]umim lui Dumnezeu c\ ne-a `nvrednicit s\ realiz\m acest\ lucrare. Apoi au
`nceput s\ mai vin\ dona]ii de
la anumi]i credincio[i care m-au
ajutat mai mult `n dot\ri, ve[minte, sfinte vase, catapeteasm\, sculptur\ etc“, ne-a declarat pr. Constantin P=rc\labu,
care a condus p=n\ acum lucr\rile de construc]ie a `nc\ dou\
biserici `n parohiile `n care a
slujit `n cei 28 de ani de preo]ie.

Hram, la dou\ zile
dup\ sfin]ire
Biserica `nchinat\ ~mp\ra]ilor Ortodoxiei [i Sf. Mare
Mucenic Mina, a c\rui pomenire
o pr\znuim m=ine, este ctitoria
preotului Constantin P=rc\labu, actualmente paroh `n satul
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Hramul Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin [i Elena a fost ales `ntruc=t ctitorul bisericii poart\
numele Constantin, `mp\ra]ii
care au legiferat cre[tinismul
fiind [i ocrotitorii familiei sale,
iar cel de-al doilea hram, al Sf.
M. Mc. Mina, a fost ales datorit\ evlaviei c\p\tate `n timp de
p\rintele, pentru martirul lui
Hristos. „~n 1980, c=nd am intrat `n preo]ie, parohia la care
slujeam avea o filie la P=rve[ti.
Acolo a fost m\n\stire, iar acea
biseric\ ad\postea moa[tele
Sf=ntului Mina, la care am c\p\tat o mare evlavie, datorit\
ajutorului primit. Totodat\, le-

g\tura cu biserica de la P=rve[ti, care era din lemn, explic\
[i faptul c\ biserica sfin]it\
ast\zi `n Vaslui este din lemn“,
a mai spus preotul P=rc\labu.
Dup\ slujba de sfin]ire, Arhiere-Vicarul de la Hu[i a oficiat, pe o scen\ special amenajat\ `n st=nga bisericii, Sf=nta Liturghie, care a str=ns la un loc
mul]ime de vasluieni.
S\rb\toarea continu\ ast\zi
cu slujba de Priveghere pentru
cinstirea Sf=ntului Mina, al
doilea ocrotitor al bisericii, iar
m=ine se va oficia Sf=nta Liturghie `n zi de hram. (N.B.)

