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În ziua de 15 august, când
Biserica Ortodoxă face
prăznuirea „Adormirii
Preasfintei Născatoarei de
Dumnezeu”, Catedrala
Episcopală  din  vechea
Cetate a Giurgiului, îmbracă
haine de sărbătoare, cu prilejul
sărbătoririi hramului. Este cel
de al treilea an în care, clericii
şi credincioşii urbei noastre se
bucură înalţă rugăciuni către
Maica Domnului, alături de
ierarhul lor, Preasfinţitul Dr.
Ambrozie. Catedrală
Episcopală, „Adormirea Maicii
Domnului” din Giurgiu
reprezintă unul dintre cele mai
importante monumente
arhitecturale ale oraşului de la
malul Dunării. Aceasta este
construită, aşa cum notează şi
vechile izvoare, între anii
1840-1852,  iar forma în care
ni se înfăţişează astăzi nefiind
cea originală. Se pastrează
planul constructiei de  tip
bazilical, cu turle pe naos si
pridvor. A fost zidită f din
caramidă tradiţională cu
mortar de var pe o temelie de
piatră; piatra  fiind luată de la
vechile ziduri ale cetăţii lui
Mircea cel Bătrân, aflată în
proximitatea catedralei.
Biserica noastră păstrează
stilul construcţiilor în stil
bizantin cu linii drepte, ziduri
groase şi stâlpi pătraţi la
interior. 

Titlul de catedrală îl
dobândeşte încă din vechime
după cum este notat şi în
Condica dată în anul 1935 de
vrednicul de pomenire, Părinte
Patriarh Miron Cristea, şi care
este adresată „bisericii
parohiale- Catedrala cu
hramul Adormirea Maicii
Domnului din comuna Giurgiu,
judeţul Vlaşca”. Acest titlu este
purtat cu mare cinste până în
ziua de 9 aprilie 2006, când,
prin instalarea întâiului episcop
al Giurgiului, în persoana
Preasfintitului Dr. Ambrozie,
biserica parohială “Adormirea
Maicii Domnului” devine
Catedrală Episcopală.

La praznicul „Adormirii
Maicii Domnului”, Preasfinţitul
Dr. Ambrozie, înconjurat de un
sobor de preoţi din care au
făcut parte, părinţi consilieri de
la Centrul Eparhial, părinţi
protoierei ai eparhiei
Giurgiului, stareţi de la
mănăstirile din judeţ, a oficiat
Sfânta Liturghie Arhierească în
catedrala noastră. Cu acest
prilej,  Preasfinţia Sa a
împărtăşit cerescul har al
diaconiei tânărului teolog
Barbu Laurenţiu, a hirotonit
întru preot pe PC. Diac. Stoica
Petre şi a acordat distincţia de
iconom stravofor PC. Pr.
Murgilă Marin, paroh al bisericii
“Sf. Nicolae” din comuna

Roata.
În cuvântul de învăţătură

adresat sutelor de credincioşi
participanţi la această mare
sărbătoare, Preasfinţitul
Părinte Ambrozie a evidenţiat
rolul important pe care l-a avut
Maica Domnului în iconomia
mântuirii noastre. De
asemenea, Preasfinţia Sa a
vorbit şi despre viaţa
pământească a Sfintei
Fecioare Maria, despre care
predaniile vechi ne spun că a
fost ca o prea frumoasă
cunună împletită din bunătate
şi blândeţe, din milă şi iubire.
Sfântul Ignatie zice: „La noi toţi
stiu că Maica Domnului era
plină de dar şi impodobită cu

toate însuşirile frumoase. Se
spune că în prigoniri şi în nevoi

ea era întotdeauna veselă; în
lipsă şi în sărăcie nu se
scârbea; pe cei ce o supărau
nu numai că nu se mânia, ci
încă cu bine le răsplătea; în

zile bune era blândă; către cei
săraci era milostivă şi ajuta
tuturor cu ce putea; iubea
îndeosebi pe cei smeriţi,
pentru că ea însăşi era plină
de smerenie".

Adormirea Maicii Domnului
nu este pentru noi simplă
"mutare din loc", ci
„preaslăvire" aproape de
scaunul lui Dumnezeu, având
a mijloci de acolo pentru cei ce
cu credinţă se vor ruga  peste
veacuri, zicând: 

„Imparateasa mea cea
preabună şi nădejdea mea,
Născătoare de Dumnezeu,

p r i m i t o a r e a
săracilor şi
a j u t ă t o a r e a
străinilor, bucuria
celor intristaţi şi
acoperamântu l
celor necăjiţi, vezi-
mi nevoia! Vezi-mi
necazul! Ajută-mi
ca unui neputincios!
Hrăneşte-mă ca pe
un strain! Necazul
meu il şti, dezleagă-
l precum voieşti, că
n-am alt ajutor afară
de tine, nici altă
f o l o s i t o a r e ,
grabnică, nici altă
mângâietoare bună
afară de tine, Maica
lui Dumnezeu, ca

să mă păzeşti şi să mă acoperi
în vecii vecilor." Amin!

Pr. NICULAE 
Bogdan-Ştefan,

Inspector Eparhial

“ADORMIREA MAICII DOMNULUI” -
HRAMUL CATEDRALEI EPISCOPALE

DIN GIURGIU



Nimic nu poate distruge mai mult
conştiinţa religioasă a acestui popor ca
lipsa unei educaţii spirituale creştin-
ortodoxe autentice. Fiecare loc sfinţit
pentru o viitoare biserică reprezintă
dovada milostivirii Bunului Dumnezeu faţă
de noi, creştinii ortodocşi, ce avem
credinţa că nu putem săvârşi nimic fără
ajutorul Celui ce a creat din iubirea Sa
toate cele văzute şi nevăzute. De aceea,
cu binecuvântarea Preasfinţitului Dr.
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, se insistă
foarte mult în direcţia ridicării de noi biserici
care să contribuie la o mai bună
cunoaştere şi trăire a credinţei noastre
strămoşeşti, fără de care existenţa noastră
ar deveni inutilă.

O biserică zidită într-un oraş devine
centrul vieţii spirituale pentru toţi
credincioşii din jurul ei. Obiceiul de a zidi
biserica în mijlocul parohiei are nu numai o
motivaţie practică, ci şi una pedagocico-
duhovnicească. Direcţia unde este orientat
altarul îi arată creştinului locul unde să-şi
aşeze icoana în casă. Spre biserică el se
îndreaptă la începutul lucrului şi cere
ajutorul lui Dumnezeu şi tot spre ea se
îndreaptă la sfârşitul lucrului pentru a-I
mulţumi. Spre biserică se îndreaptă toate
drumurile şi tot de la ea pleacă toate.
Astfel, biserica este cea care dă sens
mişcărilor fizice şi mai ales mişcărilor
spirituale ale creştinului. Lipsa bisericii într-
o localitate face ca o bună parte a vieţii
creştinului să fie lipsită de sensuri.

Locul special pe care locaşul de
închinare îl are în viaţa creştinului face ca
ideea zidirii unui nou locaş să fie

întâmpinată cu entuziasm din partea lor.
Aceasta se datorează mai ales unei
experienţe vii, transmisă din generaţie în
generaţie şi confirmată de la o generaţie la
alta.  

Astfel, pe baza terenului acordat de
Primăria Mun. Giurgiu, datorită

demersurilor făcute de Episcopia
Giurgiului, Preasfinţitul Dr. Ambrozie a
acordat arhiereasca binecuvântare pentru
înfiinţarea unei noi parohii în oraşul
Giurgiu, care să-i aibă ca ocrotitori pe
„Sfinţii Martiri Brâncoveni”, desemnându-l
pe PC. Pr. Duţu Stelian, Consilier tehnic în
cadrul Episcopiei Giurgiului, să se ocupe
de ridicarea viitorului sfânt locaş. Locul
unde va fi ridicată viitoarea biserică este
amplasat în Cartierul Tineretului.

La o zi de la slăvitul praznic al
„Adormirii Maicii Domnului”, în ziua de 16
august 2008, Preasfinţitul Dr. Ambrozie,
înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi,
de părinţi consilieri de la Centrul Eparhial,

a săvârşit slujba punerii pietrei de temelie
pentru biserica „Sfinţii Martiri Brâncoveni".
La acest eveniment important pentru viaţa
spirituală a creştinilor eparhiei noastre au
luat parte numeroase autorităţi locale şi un
număr mare de credincioşi. La finalul
slujbei, Preasfinţia Sa a rostit un cuvânt de

învăţătură în care a evocat martiriul
domnitorului brâncovean şi al fiilor săi ca
pe o jertfă întru păstrarea unităţii credinţei
strămoşeşti, subliniind, totodată,
importanţa construirii unui sfânt locaş în
această parte a oraşului, înălţarea viitoarei
biserici fiind o continuare firească a
păstrării acestei unităţi prin efortul tuturor
creştinilor eparhiei. Deocamdată, pe
terenul unde va fi ridicat sfântul locaş a fost
amenajată o capelă, unde sunt oficiate
slujbe religioase în fiecare zi din
săptămână.

Zidirea unei biserici cere multă jertfă,
jertfă materială şi spirituală. Dacă prin
vieţuirea lor şi, mai ales, prin jertfa lor,
mucenicii s-au asemănat lui Hristos, cei ce
zidesc o biserică, jertfind şi jertfindu-se
pentru aceasta, se aseamănă, prin jertfa
lor, mucenicilor.

Este ştiut faptul că numele ctitorilor
sunt aşezate în Sfânta Masă, care
preînchipuie mormântul Domnului şi
mormintele mucenicilor, ceea ce ne arată
că ei se sălăşluiesc în mormântul lui
Hristos şi înviază împreună cu El; ne arată
că sălăşluiesc în mormânt de mucenic şi
că ei înşişi devin mormânt mucenicesc. De
aceea, pe numele lor se va săvârşi Sfânta
Liturghie cât va dăinui acea biserică şi,
săvârşindu-se Sfânta Liturghie, Sângele
lui Hristos le va spăla păcate săvârşite în
viaţă.

Având în vedere aceste lucruri, putem
afirma cu tărie că posibilitatea de a fi ctitor
este un dar pe care Dumnezeu îl face
anumitor generaţii. Astfel, în această
perioadă când lumea  a sărăcit material,
dar nu şi duhovniceşte, trebuie să
conştientizăm ce dar mare ne-a făcut
Dumnezeu, oferindu-ne şansa
extraordinară de a deveni ctitori într-o
generaţie fără persecutori şi păstrătoare a
valorilor spirituale creştine.

Pr. Gabriel CHIRCULEANU,
CONSILIER MASS-MEDIA
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PROIECTUL „HRISTOS ÎMPĂRTĂŞIT
COPIILOR”

În zilele de 27—28 august
2008, la Seminarul Teologic
”Nifon Mitropolitul” din
Bucureşti, a avut loc Seminarul
naţional „Hristos împărtăşit
copiilor”. Prin hotărârea
Sfântului Sinod din şedinţa de
lucru de la începutul lunii iulie a
acestui an, implementarea
proiectului a căpătat o bază şi
un statut legal. Va beneficia şi
de o structură prin înfiinţarea
unor birouri de catehizare atât
la nivelul eparhiilor, al parohiilor,
cât şi la nivelul central al
Patriarhiei Române.

Lucrările s-au ţinut în sala
de festivităţi, unde au fost
prezenţi delegaţi din toate
eparhiile de pe cuprinsul ţării,
cei mai mulţi dintre ei fiind
persoane desemnate de către
ierarhi ca responsabili pentru
birourile de catehizare
parohială sau consilieri de
resort care au în atribuţii şi
activităţile culturale sau
educaţionale. S-a făcut şi
prezentarea participanţilor,
moderată de către Pr. Dr.
Constantin Naclad, Managerul
naţional al proiectului „Hristos
împărtăşit copiilor“ şi Inspector
pentru cateheza parohială în
cadrul Sectorului teologic-
educaţional al Patriarhiei
Române. Domnul Bogdan
Popescu, Consilier patriarhal în
cadrul Sectorului teologic-
educaţional al Patriarhiei
Române, a rostit cuvântul de
binecuvântare din partea
Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel.

De asemenea, au mai fost
prezenţi Dl. James Morgenroth
din S.U.A., coordonator
regional al proiectului Youth
Bible Curriculum („Hristos
împărtăşit copiilor”), D-na Anita
del Haas, Director Naţional al
Organizaţiei World Vision
România, D-na Magda
Cămănaru, Director
Comunicare World Vision
România, Dl. Vasile Timiş,
Inspector General pentru
educaţia religioasă în cadrul
Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului, şi
reprezentanţi ai presei
religioase şi laice.

Întâlnirea a debutat cu
prezentarea mesajelor din
partea invitaţilor, care au
subliniat importanţa acestui
seminar ca fiind un prim pas în
aplicarea Hotărârii Sfântului

Sinod cu privire la înfiinţarea
birourilor de catehizare la
nivelul fiecărei eparhii şi a
implementării proiectului
„Hristos împărtăşit copiilor” în
toată ţara. Agenda întâlnirii a
mai cuprins prezentarea unui
istoric al proiectului „Hristos
împărtăşit copiilor”, dezbaterea
constructivă a metodologiei
propuse de proiect, cu stabilirea
câtorva principii clare pentru
susţinerea catehezei parohiale,
stabilirea unei metode eficiente
de coordonare, monitorizare şi
verificare a activităţii catehetice,
elaborarea unui document
comun privind organizarea
birourilor catehetice la nivelul
eparhiei şi întocmirea unui
calendar pentru organizarea
activităţii catehetice în
Patriarhia Română până la
nivelul parohiei şi a distribuirii
ghidurilor catehetice.

Istoricul proiectului a reliefat
faptul că evenimentul care a
avut loc este rodul unei activităţi
de aproape trei ani, în timpul
căreia s-a probat posibilitatea
susţinerii cursului de cateheză
în numeroase parohii şi
valabilitatea metodologiei
propuse de proiect.

Dezbaterea metodologiei a
subliniat necesitatea organizării
în viitorul apropiat a unor
sesiuni de formare de formatori
pentru familiarizarea preoţilor
cu ceea ce aduce nou acest
proiect. În acest sens, au fost
stabilite deja mai multe
contacte, mai ales în eparhiile
din Ardeal şi în sudul ţării, acolo
unde nu a fost implementat
proiectul, pentru susţinerea
acestor sesiuni. 

În ceea ce priveşte
stabilirea modului de
coordonare, monitorizare şi
verificare s-au propus
următoarele:

a.  Organizarea de activităţi
în eparhii, de două ori pe lună,
pentru inspectorul de
catehizare parohială;

b. Dezvoltarea relaţiilor
directe cu cei care aplică
proiectul în teren;

c. Întocmirea rapoartelor
pentru activitatea catehetică
după un format standard care
să ţină cont de specificul
acestei activităţi;

d. Întocmirea la biroul de
catehizare a unei baze de date
iniţială care mai târziu poate fi
verificată pe teren;

e. Biroul de catehizare să
elaboreze materiale catehetice
(începând cu cel de la
Patriarhie);

f. Model de control
pluriparohial prin implicarea
cercurilor misionare preoţeşti;

g. Întocmirea unui jurnal
pastoral catehetic de către
preotul paroh sau a unui caiet
de evidenţă catehetică;

h.  Înfiinţarea unei distincţii
„Hristos împărtăşit copiilor” la
nivel patriarhal pentru preoţii
merituoşi în activitatea
catehetică;

i.  Stabilirea unor indicatori
prin care se poate cuantifica
activitatea catehetică din
parohii, cum ar fi: diminuarea
influenţei sectare, înmulţirea
numărului de proiecte
catehetice, întocmirea unor fişe
de evaluare a activităţii
catehetice, a unui ghid de
evaluare pentru copii, părinţi,
preoţi etc.;

j. Dezvoltarea unor relaţii de
colaborare între Biroul de
catehizare şi inspectoratele
şcolare;

k. Încercarea de a obţine de
la Ministerul Educaţiei şi
Cercetării aprobarea pentru un
punctaj de 36 puncte (conform
metodologiei de promovare)
acordat profesorilor de religie
care se implică în activităţile
proiectului „Hristos împărtăşit
copiilor”;

l. Includerea în procesul
verbal anual de inspecţie a
protopopului şi a activităţii
catehetice şi pe proiect;

m. Stabilirea unei zile pe
săptămână pentru susţinerea
catehezei;

n. Acordarea unor
stimulente pentru copiii care
participă la proiect (excursii,
tabere, etc.);

o. Susţinerea la Centrele
eparhiale a unor conferinţe sau
întâlniri cu cei care aplică
proiectul „Hristos împărtăşit
copiilor”.

Referitor la întocmirea unui
calendar de activităţi pentru
aplicarea Hotărârii Sfântului
Sinod  al Biericii Ortodoxe
Române, s-au hotărât
următoarele:

a. Organizarea Biroului
pentru catehizarea tineretului în
fiecare eparhie şi numirea unui
inspector pentru catehizarea
parohială până la data de 15
septembrie 2008;

b. Numirea responsabililor
pentru cateheza parohială la
nivelul fiecărui protopopiat,
conform Hotărârii Sfântului
Sinod, până la data de 1
octombrie 2008;

c. Organizarea la nivelul
parohiilor prin stabilirea
grupelor de copii care vor
participa la orele de cateheză,
acolo unde vor avea loc, până
la data de 1 decembrie 2008;

d. Întocmirea după data de
1 decembrie 2008 a unui
calendar de distribuţie a
ghidurilor catehetice după
solicitările exprimate.

Cu binecuvântarea
Preasfinţitului Dr. Ambrozie,
potrivit Hotărârii Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române,
Nr. 1924/2008, în Episcopia
Giurgiului a fost înfiinţat, la nivel
de eparhie, un Birou de
catehizare a tineretului, condus
de către PC. Pr. Gabriel
Chirculeanu, Consilier Mass —
Media în cadrul Episcopiei
Giurgiului. De asemenea, la
nivelul protoieriilor a  fost
desemnat câte un un
responsabil pentru
coordonarea activităţii
catehetice din parohiile afiliate.
Astfel, pentru Protoieria Giurgiu
responsabil pentru activitatea
catehetică este PC. Pr. Mugurel
Ştefan, de la parohia „Sfântul
Haralambie” din Giurgiu; pentru
Protoieria Bolintin PC. Pr. drd.
Beldiman Nicuşor, Preparator
în cadrul Catedrei de Teologie
Practică de la Facultatea de
Teologie din Bucureşti; pentru
Protoieria Hereşti, PC. Pr.
Ghoerghe Ion, de la parohia
Vărăşti;  iar pentru Protoieria
Mihăileşti PC. Pr.Gabriel
Chirculeanu, de la parohia
Mogoşeşti. 

Prin Hotărâre 1924/2008,
Sfântului Sinod a transmis un
semnal puternic privind voinţa
şi hotărârea de a reorganiza
cateheza în Patriarhia Română
şi de a pune bazele unei
structuri care să facă din
această activitate o prioritate
misionară a vremurior noastre.
Acest act se va înscrie în istoria
Bisericii Ortodoxe Române ca
un pas hotărât spre întărirea
componentei învăţătoreşti a
misiunii preotului de astăzi. 

Pr. Gabriel CHIRCULEANU,
Inspector Biroul de

catehizare a tineretului
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PREASFINŢIA VOASTRĂ,
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Părea o zi ca oricare alta
când Preasfinţitul Părinte
Ambrozie, episcopul nostru,
al Giurgiului, mi-a spus că în
acel an voi pleca împreună cu
copiii eparhiei noastre în
tabără la Bisoca.

Doar de trei ani am învăţat
cuvântul Bisoca dar acum
parcă îl cunoaştem de când
lumea pentru că la Bisoca toţi
copiii se simt mai aproape de
oameni şi de Dumnezeu. La
Bisoca, părintele Milea Mihai
a deschis o mică poartă către
cer pentru că în mijlocul
naturii, cu faţa râzând spre
soare, cu falnicii brazi străjeri,
cu marea de munţi şi cu
mîinuţele ridicate spre

Creatorul în nelipsitele
rugăciuni ale dimineţii şi ale
serii, copiii sunt fericiţi. Nu
luxul hotelurilor, nici pretenţiile
bogaţilor ci naturaleţea trăirii
în inima muntelui dau
adevărata libertate a trupului
şi a cugetului. Să faci ceea ce
simţi şi să simţi că aparţii
întregii creaţii, aşa cum a
lăsat-o Dumnezeu. Vocea
blândă a părintelui pătrunde
cu multe învăţături în mintea
şi inimile copiilor. 

- Copii, voi ştiţi că dacă
nu era Bisoca nu ar fi fost nici
Bucureştiul? Bucur ciobanul,
om bogat şi respectat de toţi,
a fost de aici de la noi şi s-a
dus acolo, pe malurile
Dâmboviţei unde a făcut
comerţ cu produsele sale
care atrăgeau oameni din
toate locurile şi aşa a luat
fiinţă un târguşor care mai
târziu va deveni Bucureşti.

După rugăciune şi
cină, când soarele a scăpătat
după munţi, toţi se bucură de
Crucea luminoasă care
veghează din vârful dealului
focul de tabără ce trebuie
făcut în fiecare seară, ca să
se împlinească dorinţa
părintelui şi bucuria copiilor.
Cântecul, jocul şi voia bună
este în toi căci fiecare trăieşte
din plin clipele de fericire.  

Dar şi drumeţiile
aduc deopotrivă bucurie şi
sănătate copiilor. Un pelerinaj
la mânăstirea Poiana Mărului
sau la mânăstirea Găvanu,
este o mică jertfă iar Muntele
de sare o mică minune a
naturii. Toate sunt locuri la

care doreşti să revii, sunt
drumuri minunate împletite
din verdele pădurilor şi
albastrul cerului. 

Poiana minunată de
lângă tabără, îi atrage pe copii
ca un magnet, zi de zi, căci
aici scena dintre brazi şi iazul
din vîlcea sunt locuri în care
deopotrivă cei mici se joacă,
pescuiesc, cântă, pictează
icoane, culeg zmeură şi fragi
sau pur şi simplu se întind pe
iarbă odihnindu-şi ochii cu
verdele proaspăt al copacilor. 

La Bisoca, frumoasa
taină a iubirii dintre semeni
izvoreşte în zeci de prietenii
care se leagă la rugăciunea
comună sau la lumina focului
de tabăra, în toiul jocurilor
colective, în drumeţii sau la
masă, pretutindeni unde
activităţile desfăşurate îi
uneşte pe toţi.

Ce se mai întâmplă

la Bisoca? După tradiţie, într-
una din seri, un mic spectacol
de cântece, dansuri populare,
scenete de teatru sau poezie,
scoate la iveală talentele
copiilor care încântă privirile
celor ce abia aşteaptă
această clipă. La sfârşit,
părintele Milea dăruieşte
participanţilor diplome după
meritul şi prestaţia fiecăruia.
Zâmbetul de fericire 

Ce este tabăra de la
Bisoca? Locul în care cei ce
vin, în mod GRATUIT, trăiesc

o săptămână de neuitat.
Părintele nu cere nimănui
nimic : doar zâmbetul de
fericire apărut pe faţa copiilor,
plăteşte totul. 

Un singur lucru este
neplăcut la Bisoca :
momentul despărţirii. Cei care
au venit aici cu inimă curată,
se despart cu ochii
înlăcrimaţi, de munţi şi păduri,
de aer şi soare, de noii
prieteni, de personalul care i-

a slujit şi le-a îngăduit micile
năzbîtii, de părintele care îi
iubeşte cu adevărat şi, inima
copilului nu o poţi minţi. 

Să fii sarea
pământului, înseamnă să dai
gust bucatelor cerului, să dai
hrană adevărată trupului şi
sufletului celor mici care au
acum atâta nevoie de ea, în
creşterea lor duhovnicească,
în formarea lor ca OAMENI  şi
CREŞTINI ADEVĂRAŢI.

„Lăsaţi copii să vină la
mine şi nu-i opriţi” , este

îndemnul Mîntuitorului Iisus
Hristos pe care părintele
Milea Mihai, îl împlineşte
neâncetat. El aduce copiii mai
aproape de cer, mai aproape
de Dumnezeu. El dă copiilor
amintiri de neşters despre
credinţa şi Biserica noastră,
oferă o adevărată lecţie de
iubire şi dăruire.

Pr. BALABAN MIHAIL
CONSTANTIN,

CONSILIER CULTURAL

BISOCA SAU RAIUL COPIILOR
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Sfântul Mitropolit Varlaam a
păstorit Mitropolia Moldovei
între anii 1632-1653, în timpul
domnitorilor Alexandru Iliaş,
Miron Barnovschi, Moise Movilă
şi Vasile Lupu. Provenind dintr-
o familie de răzeşi, care se
numea Moţoc, din Borceşti, sat
dispărut situat lângă Târgu-
Neamţ, Mitropolitul Varlaam s-a
născut în jurul anului 1590.
Numele său de botez a fost
Vasile. Din tinereţe şi-a
îndreptat paşii spre Schitul
Zosim de pe valea pârâului
Secu, unde a învăţat carte şi
limbile slavonă şi greacă. Pe
aceeaşi vatră, Vornicul Nestor
Ureche şi soţia sa Mitrofana au
ctitorit în 1602 Mănăstirea Secu
în care a început să funcţioneze
şi o şcoală. Tânărul Vasile
Moţoc a intrat în obştea noii
mănăstiri, unde a fost călugărit
cu numele de Varlaam. Fiind
bun povăţuitor, a fost numit
egumen al mănăstirii. Cu multă
osârdie, cuviosul Varlaam s-a
adâncit în tainele cărţilor,
traducând Scara (Leastviţa)
Sfântului Ioan Scărarul (1618).
Apoi, pentru strădaniile şi
virtuţile sale el a fost cinstit cu
rangul de arhimandrit. 

Ajungând sfetnic de
încredere al domnitorului Miron
Barnovschi, în anul 1628,
arhimandritul Varlaam este
trimis la Kiev şi Moscova în
vederea cumpărării de icoane
pentru mănăstirile Dragomirna
şi Bârnova şi pentru biserica
ctitorită de domnitor în Iaşi.
Săvârşind aceasta, Varlaam s-a
întors în ţară, dar primind
vestea morţii Mitropolitului
Anastasie Crimca (1629) şi pe
cea a înlăturării domnului Miron
Barnovschi, s-a retras la
Mănăstirea Secu. 

În anul 1632, în timpul
domniei voievodului Alexandru
Iliaş, arhimandritul Varlaam a
fost chemat să păstorească
Mitropolia Moldovei în locul
Mitropolitului Atanasie (1629-
1632), care s-a mutat la cele
veşnice şi a fost înmormântat la
Mănăstirea Bistriţa, din Neamţ. 

În timpul păstoririi
învăţatului Mitropolit Varlaam,
Mitropolia Moldovei s-a bucurat
de mult ajutor din partea
binecredinciosului domnitor
Vasile Lupu. Sprijinit şi de
Sfântul Mitropolit Petru Movilă
al Kievului, Mitropolitul Varlaam
a înfiinţat prima tipografie
românească din Moldova, în
anul 1640, pe care a instalat-o
la Mănăstirea „Sfinţii Trei
Ierarhi” din Iaşi. Înţelept

apărător al dreptei credinţe şi al
unităţii Bisericii Ortodoxe în
vremuri tulburi, Mitropolitul
Varlaam s-a ocupat
îndeaproape de organizarea
Sinodului de la Iaşi din anul
1642, care a îndreptat şi
aprobat Mărturisirea de credinţă
alcătuită de Mitropolitul Petru
Movilă al Kievului în 1638,
pentru a da clerului şi

credincioşilor ortodocşi o
călăuză în lupta lor împotriva
rătăcirilor de la Sfânta Tradiţie a
Bisericii. Vrednicul Mitropolit
Varlaam al Moldovei era preţuit
atât în ţară, cât şi în afara ei.
Astfel, pentru evlavia şi
înţelepciunea sa, Mitropolitul
Varlaam s-a numărat, în anul
1639, între cei trei candidaţi
propuşi pentru ocuparea
scaunului de Patriarh ecumenic
al Constantinopolului. Ca un
păstor bun şi harnic, Mitropolitul
a tipărit la Iaşi mai multe cărţi de
slujbă şi de apărare a credinţei
ortodoxe, şi anume: Cazania
(1643), Cele şapte taine (1644),
Răspunsul împotriva
catehismului calvinesc (1645),
Pravila, Paraclisul Născătoarei
de Dumnezeu şi altele. 

Lucrarea sa intitulată
Cazania sau Carte românească
de învăţătură la duminicile de
peste an, la praznice
împărăteşti şi la sfinţi mari
(1643) a fost prima carte
românească tipărită în
Moldova, numărându-se până
astăzi între cele mai de seamă
scrieri din istoria vechii culturi
româneşti. Ea s-a răspândit în
toate provinciile româneşti, dar
mai ales în Transilvania, unind
în cuget şi credinţă pe românii
locuind de o parte şi de alta a
munţilor Carpaţi. În timpul
păstoririi Mitropolitului Varlaam
al Moldovei a fost zidită
frumoasa biserică a Mănăstirii
„Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi,
ctitoria cea mai de seamă a
domnitorului Vasile Lupu. În

această biserică, sfinţită în anul
1639, Mitropolitul Varlaam
slujea adeseori şi binevestea
Evanghelia lui Hristos cu râvnă
şi înţelepciune. În anul 1641, în
această biserică, evlaviosul
Mitropolit Varlaam a aşezat
moaştele Cuvioasei
Parascheva, dăruite
domnitorului Vasile Lupu de
Patriarhia Ecumenică de

Constantinopol, în semn de
recunoştinţă pentru ajutorul
oferit de el acesteia, în vremea
Patriarhului ecumenic Partenie.
Prin evlavia sa, Mitropolitul
Varlaam a sporit mult în
rândurile credincioşilor cinstirea
Sfintei Cuvioase Parascheva.
Pentru a întări credinţa
ortodoxă şi a-i lumina pe tineri,
Mitropolitul Varlaam l-a
îndemnat pe domnitorul Vasile
Lupu să întemeieze la Iaşi, în
anul 1640, prima şcoală de
grad înalt din Moldova, după
modelul Academiei
duhovniceşti de la Kiev,
înfiinţată acolo de Sfântul Ierarh
Petru Movilă. Noul aşezământ
de cultură din Moldova, în care
se preda în limbile greacă,
slavonă şi română, se afla în
incinta Mănăstirii „Sfinţii Trei
Ierarhi” din Iaşi, având la
început şi profesori trimişi de
Mitropolitul Petru Movilă al
Kievului, ca semn că nu şi-a
uitat patria sa, Moldova.

După ce domnitorul Vasile
Lupu a pierdut scaunul
domnesc în anul 1653,
Mitropolitul Varlaam, dornic de
linişte şi de rugăciune, s-a
retras la mănăstirea sa de
metanie, Secu, după cum
mărturiseşte cronicarul Miron
Costin. Vrednicul Mitropolit a
mai trăit patru ani, în smerenie,
în rugăciune şi în vieţuire
sfântă, strămutându-se la
veşnicele locaşuri către sfârşitul
anului 1657. Toate cele
agonisite în timpul vieţii sale le-
a dăruit Mănăstirii Secu. Marele

Mitropolit Varlaam al Moldovei a
fost înmormântat în zidul de
miazăzi al bisericii Mănăstirii
Secu. 

Prin îndelungata şi multipla
sa activitate, mitropolitul
Varlaam şi-a înscris numele în
rândul marilor ierarhi cărturari
din trecutul nostru. Şi-a adus un
aport preţios la tipărirea de cărţi
în limba română, a sprijinit cu
hotărâre pe românii
transilvăneni în lupta pentru
apărarea ortodoxiei, a stat în
legătură cu Bisericile Ortodoxe
de pretutindeni, a stăruit pe
lângă domnii ţării pentru preoţii
săi, a avut un rol însemnat în
pregătirea Sinodului de la Iaşi şi
la împăcarea deintre Matei
Basarab şi Vasile Lupu. Teolog,
bun patriot conştient de unitatea
românească, mitropoltul
Varlaam a fost, mai presus de
toate, unul din marii făuritori ai
limbii româneşti literare,
pregătind drumul marilor
prozatori moldoveni mai târziu.

Pentru râvna sa în apărarea
dreptei credinţe, pentru
vieţuirea sa sfântă şi pentru
lumina duhovnicească pe care
a dăruit-o poporului român
dreptcredincios, la propunerea
Sinodului mitropolitan al
Mitropoliei Moldovei şi
Bucovinei, în data de 12
februarie 2007, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române a
înscris în rândul sfinţilor din
calendar pe învăţatul Mitropolit
Varlaam al Moldovei, cu zi de
pomenire la 30 august. 

Deşi de la moartea sa au
trecut 351 de ani, mitropolitul
sfânt Varlaam rămâne o figură
marcantă în istoria Bisericii şi a
culturii româneşti. Nici ostilităţile
ateiste faţă de Biserică n-au
putut împiedica recunoştinţa
poporului român faţă de
meritele sale culturale. Ba chiar
şi în perioada comunistă,
manualele şcolare îl menţionau
pentru contribuţia la dezvoltarea
limbii române. De asemenea,
localităţi care îi poartă numele
şi-l au ca ocrotitor pe Sf.
Varlaam. Printre ele se numără
şi satul Varlaam din comuna
Adunaţii Copăceni, Protoieria
Mihăileşti. În anul 2007,
Preasfinţitul Dr. Ambrozie,
Episcopul Giurgiului, a dăruit
bisericii „Adormirea Maicii
Domnului” din satul Varlaam
icoana sfântului şi o copie a
tomosului sinodal de
canonizare. 

REDACŢIA
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GRĂDINA MAICII DOMNULUI - 
LOC  BINECUVÂNTAT DE DUMNEZEU
Biserica din Letca Nouă, ctitorită  în

1867 de Mitropolitul Nifon şi pictată de
Gheorghe Tătărăscu, a devenit un punct
de interes pe harta pelerinajelor  din judeţul
Giurgiu în 2002, când din ochii Maicii
Domnulu, din icoană aflată în naosul
bisericii, au izvorât lacrimi de mir.

Anul acesta a fost inaugurat şi sfinţit
Aşzământul ,,Grădina Maicii Domnului”
destinat ajutorării copiilor orfani şi mamelor
cu copii,  victime ale violenţei în familie.
Acesta  oferă găzduire pe perioadă
nedeterminată, asistenţă medicală şi
îngrijire, suport emoţional consiliere
psihologică, educaţie  şi sprijin pentru o
viaţă independentă  celor ce sunt respinşi
de societate sau care prin condiţia lor
socială nu-şi pot permite  nici măcar să-şi
asigure hrana necesară existenţei de pe o
zi pe alta.

Sub cadrul legal al Asociaţiei - Letca
Nouă, funcţionează acest centru de primire
în regim de urgenţă a persoanelor care
sunt victime ale violentei în familie, un
centru maternal şi un centru cu modul de tip

familial. Clădirea cuprinde dormitoare, săli
de educaţie, locuri de joacă şi alăturat,
aşezământul deţine şi o locuinţă  numită
,,Locuinţa Protejată Nifon Mitropolitul”
dotată corespunzător, unde locuieşte în
prezent o numeroasă familie  formată din
11 membri care nu aveau locuinţă şi nicio
posibilitate materială pentru îngrijirea şi
întreţinerea copiilor.

Deocamdată, în aşezământ se află o
mamă cu un copil nou — născut,  victimă a
violenţei din familie,  şi o altă mamă cu doi
copii aflată în impas social, care urmează
să fie aduşi în perioada imediat următoare
dintr-un centru maternal din Giurgiu. De
asemenea,  tot aici vor fi aduşi 10 copii cu
vârste între 2 şi 4 ani care vor primi îngrijire
şi asistenţă medicală. 

Aşezământul a fost inaugurat la 8
septembrie anul acesta, de hramul bisericii

„Nasterea Maicii Domnului” şi a fost sfinţit
de Preasfinţitul Dr. Ambrozie, Episcopul
Giurgiului,  iar printre invitaţi s-a aflat şi  D-
nul Călin Popescu Tăriceanu, prim-
ministrul  României, moment în care a fost
prezentat cel mai mic locatar al
aşezământului — micuţul Iustin Nicolae.

Acest lăcaş este rod al rugăciunii şi a
luat naştere cu ajutorul credincioşilor şi
sprijinul Episcopiei Giurgiului, iar prin
certificatul de acreditare întocmit la data de

05.09.2008,  a primit şi acordul oficial al
autorităţilor locale şi judeţene pentru
desfăşurarea activităţilor  sociale  propuse. 

Sub conducerea directă a PC. Popa
Edmond Nicolae, parohul bisericii
„Naşterea Maicii Domnului” din com. Letca
Nouă, aici îşi vor desfăşura activitatea sau
pentru îngrijirea persoanelor locatare: 

- un asistent social — pentru
desfăşurarea activităţilor conform graficului; 

- un medic — pentru asigurarea
permanentă a supravegherii sănătăţii
copiilor şi părinţilor lor;

-  2 instructori de educaţie - pentru copii
cu vîrste cuprinse intre 2 si 6 ani; 

-  o îngrijitoare — pentru asigurarea
curăţeniei permanente; 

-  un asistent maternal — pentru
consiliere; 

-  un psiholog — pentru consiliere
psihologică;

-   un muncitor necalificat pentru
întreţinere şi reparaţii; 

-  un administrator care va
coordona activitatea permanent în
persoana doamnei  Popa Florica, soţia
părintelui care a fost alături şi s-a
implicat încă de la început  în
proiectele care acum au fost duse la
bun sfârşit.

În perioada următoare în cadrul
Asociaţiei se urmăreşte atragerea de
finanţări pentru asigurarea plăţilor de
personal şi cheltuielilor curente ale
Aşezământului. De asemenea,  în

vecinătatea comunei Letca Nouă se fac
demersurile pentru ridicarea
Aşezământului ,,Sfinţii Părinţi Ioachim şi
Ana”  care va fi destinat pentru un număr de
40 de bătrâni fără  locuinţă    care necesită
îngrijire şi care au nevoie de sprijin atât
material, cât şi afectiv sau spiritual.

Pr. Drd. POPA EDMOND NICOLAE,
CONSILIER SOCIAL
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Parohia “Înălţarea Sfintei Cruci” din
Comana a luat fiinţă din darul Lui
Dumnezeu Atotmilostivul, prin purtarea
de grijă a Preasfinţitului Dr. Ambrozie,
primul episcop al Giurgiului, şi prin
strădaniile vrednicului preot Laurenţiu
Dumitrache, la începutul anului 2007,
ca o necesitate de ordin spiritual .

Înainte de evenimentele din
decembrie 1989, mănăstirea Comana
(desfiinţată ca  aşezământ
monahal la acea vreme), servea
drept biserică parohială pentru
localitate; însă în 1992, vrednicul
de pomenire Părinte Patriarh
Teoctist a hotărât şi s-a îngrijit ca
acestă mănăstire să redevină
ceea ce a fost timp de multe
secole, o vatră monahală, un loc
unde rugăciunea se împleteşte
cu munca spre slava Lui
Dumnezeu. 

Ca o dovadă de autenticitate
a celor două modalităţi de
vieţuire creştinească în
localitatea Comana, astăzi
există un avânt pozitiv în ceea
ce priveşte viaţa credincios-
morală a celor ce vieţuiesc aici.

În aceste împrejurări se
cerea înfiinţarea unei parohii
care să ofere creştinilor din
aceste locuri, pe lângă exemplul
unei vieţi monahale oferite de
mănăstire, şi asistenţa spirituală
în diferite împrejurări ale vieţii lor.

La început, parohia a luat
fiinţă pe seama bisericii cu
hramul ”Sfântul Ierarh Spiridon

(prăznuit la 12 decembrie), aflată în
incinta cimitirului comunal, biserică ce
s-a dovedit în scurt timp a fi prea mică
pentru desfăşurarea în bună rânduială
a vieţii spirituale din sânul  acestei
comunităţii creştine. Se cerea în mod
grabnic ridicarea unei alte biserici şi,
după multe şi anevoioase eforturi, cu
ajutorul Lui Dumnezeu s-a reuşit
ridicarea actualei biserici ce poartă

hramul ,,Sfântul Mucenic  Ioan Rusul şi

Sfânta Cuvioasă Xenia”.
Ziua de 14 septembrie 2008 a fost

pentru credincioşii comunei Comana
din eparhia Giurgiului şi nu numai, un
prilej de aleasă bucurie duhovnicescă
pentru că se sfinţea o nouă  biserică de
lemn, ridicată aici prin strădaniile
preotului paroh Laurenţiu Dumnitrache,
a credincioşilor şi a binefăcătorilor
creştini într-un timp scurt (mai puţin de

un an).
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Lucrările de construcţie au început
în noiembrie 2007 şi au durat până în
septembrie 2008. La ridicarea acestui
sfânt locaş de închinare s-au implicat,
alături de enoriaşii parohiei, mai mulţi
oameni de bine din Comana şi din alte
locuri, dornici ca aici să se ridice o
sfântă biserică închinată Sfântului
Mucenic Ioan Rusul (prãznuit la 27
mai) şi Sfintei Cuvioase Xenia
(prăznuită la 24 ianuarie).

Sărbătoarea târnosirii acestei sfinte
biserici a început încă din ajunul
slăvitului praznic al Înălţării Sfintei
Cruci (14 septembrie), cu slujba
privegherii săvârşită de către arhim.
Irineu Iuraşcu, împreună cu un ales

sobor de preoţi, după rânduiala Sfintei
Noastre Biserici.

La acestã sfântă slujbă au
participat credincioşi şi pelerini veniţi
pentru a mulţumi atât Sfântului
Mucenic Ioan Rusul, cât şi Cuvioasei
Noastre Maici Xenia, pentru că, prin
rugăciunile lor, au aflat alinare
sufletescă şi trupească, aşa cum
mărturiseau mulţi dintre ei la sfârşitul
privegherii.

Încă din zorii zilei de 14 septembrie,
biserica, înconjurată de către numeroşi
credincioşi,  tineri şi vârstnici, ce
veniseră pentru a participa şi a se ruga
la sfinţirea ei, a fost împodobită cu flori

şi sfinte odoare, aşa cum se cuvine a
arăta ,,Mireasa Lui Hristos”. 

Slujba solemnă de sfinţire a bisericii
a fost săvârşită de către Preasfinţitul
Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului,
înconjurat de un ales sobor de preoţi
veniţi aici din mănăstirile şi parohiile
unde slujeau, pentru a înălţa rugăciune
către Tatăl Ceresc ca de acum înainte
să vegheze asupra celor ce-şi vor
pleca genunchii sufletului şi ai trupului
în această sfântă biserică.

Bucuriei enoriaşilor s-au fãcut
părtaşe şi personalităţi publice, locale
şi judeţene, prezente la acest
eveniment deosebit de important din
punct de vedere spiritual şi istoric;

amintim printre cei prezenţi pe doamna
Elena-Doina Dascălu, Secretar de Stat
la Ministerul Economiei şi Finanţelor,
domnul Gavrilă Dumitru, Consilier
Judeţean Giurgiu, domnul Vasile
Mustăţea, Prefectul Judeţului Giurgiu,
Tone F. Tudorel, Vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Giurgiu, şi domnul
Aurel Enache, Primarul comunei
Comana. 

Acest sfânt locaş adăposteşte din
acea zi parte din moaştele Sfântului
Mucenic Ioan Rusul, dăruite de către
Preasfinţitul Dr. Ambrozie, Episcopul
Giurgiului, aduse din insula Evia, Grecia,
unde se află trupul neputrezit al Sfântului

Ioan Rusul. Localitatea Comana poartă
în spate un tezaur deosebit de important
din punct de vedere spiritual, cultural şi
istoric, iar prin această nouă biserică
ridicată aici cu trudă spre cinstea şi slava
Lui Dumnezeu şi a sfinţilor bineplăcuţi
Lui, se confirmă şi se accentuează încă
odată legătura reală a oamenilor ce
vieţuiesc aici cu Dumnezeu
Atotputernicul.

Puţine localităţi din ţara noastră şi de
mărimea Comanei sunt binecuvântate cu
două biserici parohiale şi o mănăstire
veche din secolul al XVI-lea.

În prezent, viaţa religioasă de aici
este condusă de către cei doi preoţi, PC.
Pr. Ciocănel Marian şi PC. Pr. Mitu Florin-

Adrian, ajutaţi de credincioşii parohiei.
Toate aceste fapte ne duc cu gândul

la vrednicii noştri înaintaşi care reuşeau
în condiţii grele, în vremuri de restrişte şi
strâmtorare pentru neam şi ţară, să ridice
locaşuri sfinte în care să se roage şi să
capete putere şi încredere de la Bunul
Dumnezeu. A ridica sfinte lăcaşuri a fost
mereu un examen de credinţă şi de
jertfire proprie pe care poporul român şi l-
a asumat într-un mod atât de viu şi
autentic pentru a-şi dovedi credinţa în
Dumnezeul cel în Treime slăvit.

Pr. CIOCĂNEL MARIAN
PAROHUL BISERICII 

“Înălţarea Sintei Cruci” Comana

SCURT ISTORIC AL PAROHIEI  
“ÎNÃLŢAREA SFINTEI CRUCI” COMANA
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,,Voi sunteţi lumina lumii...”

Din mila Bunului Dumnezeu, în
ziua de 15 septembrie 2008, la
Seminarul Teologic „TEOCTIST
PATRIARHUL” din Giurgiu, au avut
loc o serie de festivităţi prilejuite de
deschiderea noului an şcolar 2008-
2009. Cu binecuvântarea
Preasfinţitului Părinte Dr. Ambrozie,
Episcopul Giurgiului, ziua de 15
septembrie a început cu săvârşirea
Sfintei Liturghii la Paraclisul
Seminarului Teologic cu hramul
,,Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare,
Grigorie Teologul şi Ioan Gură de
Aur” şi ,,Sf. Mc. Ioan Valahul” de
către un sobor de preoţi profesori din
cadrul corpului profesoral, slujbă la
care au luat parte profesori, părinţi şi
elevi, precum şi alţi invitaţi.

După săvârşirea Sfintei Liturghii
în mijlocul profesorilor, părinţilor şi
elevilor a sosit şi Chiriarhul locului,
Preasfinţitul Părinte Dr. Ambrozie
care, împreună cu soborul preoţilor
profesori a săvârşit slujba de Te-
Deum la deschiderea noului an
şcolar, slujbă în cadrul căreia s-au
făcut rugăciuni ca Bunul Dumnezeu
să binecuvânteze şi să lumineze
minţile tinerilor elevi seminarişti
pentru a învăţa cele bune şi de folos
spre propăşirea Sfintei noastre
Biserici şi a neamului nostru
românesc.

La sfârşitul slujbei de Te-Deum,
Preasfinţia Sa a rostit un cuvânt de
învăţătură în care a ţinut să arate
tinerilor elevi seminarişti importanţa
misiunii lor în societatea
românească, în sensul că este
absolut necesar să-şi însuşească
atât cunoştinţele  teologice, cât şi
ştiinţele profane, pentru ca astfel să
devină formatori de opinii, slujitori de
seamă ai Sfintei noastre Biserici. S-
a evidenţiat de asemenea faptul că
la Seminarul Teologic ,,Teoctist
Patriarhul” s-au făcut investiţii
importante, astfel că la ora actuală
atât şcoala, cât şi internatul
Seminarului au dotări la standarde
europene şi condiţii cât mai optime
de studiu. De asemenea, biblioteca
şcolii a fost dotată cu carte de
teologie, reviste bisericeşti,

beletristică, precum şi carte de
cultură generală, toate cele peste
1000 de volume fiind achiziţionate,
parte din fonduri de la M.E.C. venite
prin I.S.J.- Giurgiu, parte primite ca
donaţie din biblioteca personală a
Preasfinţei Sale, P.S Părinte Dr.
Ambrozie, Episcopul Giurgiului. S-
au creat, astfel, condiţii cât mai bune
ca tinerii elevi seminarişti să poată
studia cât mai bine. Tot în cuvântul
Preasfinţiei sale, P.S. Părinte
Ambrozie i-a asigurat pe părinţii
proaspeţilor elevi, dar şi pe ceilalţi
părinţi că la Seminarul Teologic sunt
condiţii propice şi siguranţă cu
privire la educaţia copiilor lor, în
şcoala noastră activând cadre
didactice foarte bine pregătite, gata
să ofere toate cele necesare elevilor
în dezvoltarea lor intelectuală şi
spirituală.

După cuvântul Preasfinţitului
Părinte Dr.Ambrozie, P.C Părintele
Vişoiu Mihai Ciprian, directorul
Seminarului Teologic, a ţinut să-i
asigure pe toţi cei prezenţi că în noul
an şcolar 2008-2009, când există
baza materială la standarde
europene, se vor face toate eforturile
necesare pentru ca elevii
Seminarului Teologic ,,Teoctist
Patriarhul” să aibă parte de cea mai
bună educaţie, atât intelectuală, cât

şi spirituală, într-o lume plină de
atâtea ispite şi tentaţii ce strică
natura umană şi o îndepărtează de
Dumnezeu, Creatorul ei. În
continuare a luat cuvântul şi doamna
inspector Carmen Muşat, inspector
şcolar la specialitatea Religie din
cadrul I.S.J. Giurgiu, care a dorit să
ureze, atât noilor elevi veniţi, cât şi
celor mai vechi, ca în noul an şcolar
2008-2009 să aibă performanţe şi
mai multe faţă de anii anteriori, mai
ales că acum există condiţii foarte
bune, şi că numai prin performanţă
vor putea să facă faţă problemelor
care macină societatea românească
în secolul al XXI-lea, ca slujitori ai
Bisericii.

În încheiere, P.S Părinte Dr.
Ambrozie a urat tuturor elevilor şcolii
noastre ca Bunul Dumnezeu să le
dea sănătate, luminarea minţii,
putere de muncă şi reuşită deplină
în toată activitatea lor de învăţătură
în anul şcolar care tocmai începe,
asigurându-i pe toţi că vor avea tot
sprijinul Preasfinţiei Sale în toate
activităţile ce se vor desfăşura la
Seminarul Teologic ,,Teoctist
Patriarhul”.

Pr. Prof. Vişoiu Mihai Ciprian, 
Directorul Seminarului

Teologic ,,Teoctist Patriarhul”

Deschiderea anului şcolar la Seminarul Teologic
“TEOCTIST PATRIARHUL”, Giurgiu
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Marţi, 16 septembrie 2008, s-a
desfăşurat la Şcoala nr. 8 din
municipiul Giurgiu Consfătuirea
profesorilor de Religie. Consfătuirile cu
profesorii de Religie sunt acţiuni ce se
desfăşoară în toată ţara, şi au ca scop
schimbul de informaţii între cadrele
didactice şi factori de conducere din
învăţământul şcolar. În cadrul
consfătuirii s-au abordat probleme
legate de activitatea didactică, s-au
anunţat rezultatele obţinute la unele
concursuri şi la examenele de
titularizare şi grad didactic precum şi
noutăţile primite de la Ministerul
Educaţiei Cercetării şi Tineretului. Toţi
cei prezenţi au luat cunoştinţă de
structura anului şcolar 2008-2009.
Cele două noi acte normative pentru
sistemul de învăţământ : Metodologia
pentru acordarea gradelor didactice şi
Programa şcolară la Religie, au fost
dezbătute pe larg, oferindu-se lămuriri
despre schimbările survenite.

În dialogul purtat între cadrele
didactice şi reprezentanţii
Inspectoratului Şcolar Judeţean, au
fost puse în discuţie unele probleme
cu care se confruntă în prezent
predarea Religiei în cadrul

învăţământului de stat, căutându-se şi
soluţiile pentru rezolvarea lor.

Anul 2008 a fost un an bogat în
schimbări şi iniţiative şi tocmai de
aceea s-au reaminti în cadrul
conferinţei şi unele hotărâri ale
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române care urmăresc accentuarea
educaţiei religioase care, pe de o parte
completează cultura iar pe de alta,
cultivă iubirea ca factor determinant al
solidarităţii şi demnităţii umane, ca o
condiţie sine-qua-non pentru
comuniunea între oameni şi
Dumnezeu. Astfel, programul „Hristos
împărtăşit copiilor” se va derula prin
intermediul parohiilor şi are un
caracter complementar, urmărind
întregirea educaţiei religioase a
copiilor şi tinerilor iar prin programul
„Nu abandona Şcoala!", se urmăreşte
prevenirea, în rândul elevilor, a
abandonului şcolar aflat în continuă
creştere.

În urma campaniei iniţiată de
Patriarhia Română „Nu vrem liceu fără
Dumnezeu” s-a constatat cu bucurie
că atacurile izolate ale unor grupări de
cetăţeni la adresa orei de Religie sau a
prezenţei icoanelor în şcoală, s-au

lovit de poziţia fermă a majorităţii
membrilor societăţii civile care au
înţeles că ora de Religie înseamnă
păstrarea şi cultivarea unor repere
morale sănătoase, înseamnă
păstrarea unui important segment al
identităţii noastre naţionale şi de
aceea ea trebuie să rămână în
curriculum-ul Şcolii româneşti.

Printre problemele puse în discuţie
au mai fost: alcătuirea unor manuale
şcolare corespunzătoare, modalităţile
de obţinerea materialelor didactice şi
accentuarea obligaţiei profesorilor de
Religie de a-şi alcătui planificările
orelor în conformitatea cu noua
Programă şcolară.

S-au mai discutat probleme legate
de viitoarele concursuri de Religie şi s-
au dat lămuriri cu privire la actele şi
condiţiile necesare pentru participarea
la examenle de grade didactice sau
titularizare.

În încheierea consfătuirii,
participanţii au fost sfătuiţi să
acceseze adresa de Internet
www.curriculum2008.edu.ro în
vederea unei informări directe cu
privire la noile reglementări în
domeniu.

Mănăstirea Comana,
situată în comuna Comana
din judeţul Giurgiu, a fost
ctitorită de Vlad Ţepeş (†
1476) în anul 1461, ca o
mănăstire-cetate, care însă
s-a ruinat până la finele
secolului al XVI-lea. Locul
pe care a fost înălţată
Mănăstirea era odinioară o
insulă în mijlocul mlaştinilor,
iar accesul se făcea pe o
poartă aflată în nordul
incintei, după ce se traversa
un pod de lemn, uşor de
incendiat la vreme de
primejdie. Din această
perioadă s-au descoperit
urmele unei biserici de plan
dreptunghiular (12 x 10 m),
care avea fundaţie din
cărămidă iar partea
superioară din bârne.
Interiorul bisericii era tencuit
şi pictat, găsindu-se urme de
vopsea roşie şi albastru
închis. În jurul acestei
bisericuţe chiliile mănăstirii.
Săpăturile arheologice
întreprinse între 1971-1972
au descoperit parţial unele
încăperi, dar fără a putea

reconstitui chiar şi numai
grafic întregul ansamblu. Cu
toate că a fost ridicată în
mare parte din material
perisabil, această biserică
cu unele reparaţii făcute de
domnitori a durat un secol şi
jumătate, ceea ce
dovedeşte, încă o dată,
siguranţa ce i-o dădea
poziţia naturală a terenului —
insulă între păduri şi ape.

În 1588 ,  boierul Radu
Şerban din Coiani - satul
Mironeşti  de azi - începe
zidirea unei noi mănăstiri la
Comana pe pământurile
moştenite de la mama sa,
Maria din Coiani, iar
alegerea locului de ridicare a
ctitoriei a fost determinată
de existenţa zidurilor vechii
mănăstiri, ruinate la aceea
dată, dar destul de
puternice, pentru ca,
refăcute, să asigure
protecţia noii construcţii. 

Noua Mănăstire
Comana arăta ca o
adevărată cetate de câmpie:
patrulater neregulat,
măsurând 61,20 x 55,50m

pe laturile mari, cu ziduri
exterioare şi cinci turnuri
ieşite în afara zidurilor
pentru apărare,
deasemenea plină de guri
individuale de tragere şi
chiar lăcaşuri pentru tunuri
mici de cetate.

Radu Şerban clădeşte în
această incintă o biserică cu
hramul Sf. Nicolae, biserică
pe care o zugrăveşte şi
unde, pe zidul de la intrarea
în pronaos, va apărea

împreuna cu soţia sa Elina,
aşa cum o cerea obiceiul
ctitoricesc, dar pisania nu s-
a păstrat, fiind înlocuita la
refacerea din 1699 — 1700
cu o alta a strănepotului său,
Şerban Cantacuzino. 

Între 1653—1658, Paul
de Alep însoţeşte ca
secretar pe patriarhul
Macarie de Antiohia în
călătoria acestuia în Ţara
Românească şi Rusia. El
lasă în relatarea asupra
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călătoriei sale câteva informaţii
privitoare la lăcaşul mănăstiresc din
1657: „În dimineaţa următoare am
plecat (din Grădiştea) şi trecând pe
nişte drumuri cu hârtoape şi printr-o
strâmtoare mare, am ajuns la o
mănăstire închinată Sf. Nicolae,
numită Comana, ctitoria răposatului
Şerban Voievod, tatăl domnului de
acum. Ea este o mănăstire mare şi
trainică, închisă cu ziduri mari de
piatră. În cele patru colţuri sunt patru
turnuri cu galerii boltite de jur împrejur
pentru înfrumuseţarea aspectului şi
pentru plimbare. Unul din ele
seamănă cu unul din turnurile
mănăstirei Sf. Treimi din Moscova.     

Clopotniţa este deasupra porţii.
Ce m-a încântat cel mai mult a fost

pajiştea cu iarbă verde care se întinde
în întreaga curte a mănăstirii, cu
fântâna sa de apă dulce, limpede şi
curată, şi cu chiliile călugărilor aşezate
de jur împrejur.  Această mănăstire
este aşezată ca într-o insulă, fiind
înconjurată de lacuri şi de bălţi, de ape
şi de mocirlă de nepătruns. Şi nu este
nici un drum care să ducă spre ea, noi
înşine trecând prin ele cu corăbiile. Ei
spun că, dacă împăratul (adică
sultanul) ar veni să poarte război
împotriva ei cu întreaga lui armată, n-
ar fi în stare să o biruie, lucru ce pare
adevărat, căci poziţia este foarte
puternică şi bine întărită, între locuri
care nu îngheaţă niciodată, chiar în
iarna cea mai aspră...” La 1667 este
înmormântat la Comana Drăghici
Cantacuzino feciorul Elinei‚ care
moare la Constantinopol şi e adus în
ţară de fiul său Şerban. Tot aici va fi
înmormântat mai apoi şi Constantin,
fiul spătarului Drăghici, după cum
reiese din inscripţia pusă pe mormânt
la 1699 de Şerban. Prin aceste
înmormântări succesive se relevă
trecerea Comanei în seama

Cantacuzinilor din ramura lui Drăghici
biserica, ctitorie domnească, devenind
loc de înhumare a acestora.

În 1699, marele vornic Şerban
Cantacuzino dăruieşte Mănăstirii
Comana un chivot de argint „întru
pomenirea părinţilor Drăghici şi Păuna
şi a soţilor Maria şi Adriana”; informaţii
ce denotă că ei sunt înmormântaţi la
Comana. În acelaşi an, Şerban
Cantacuzino începe restaurarea
Mănăstirii Comana. Lucrările de
reclădire care vor dura până în 1703,
au fost efectuate în spiritul reînnoirilor
aduse în tehnica construcţiilor de
epoca lui Constantin Brâncoveanu, ca
rezultat al deosebitei dezvoltări
culturale de-a lungul a trei domnii
aproape succesive: Matei Basarab

(1632 - 1654), Şerban
Cantacuzino (1678 -
1688) si Constantin
Brâncoveanu (1688 -
1714).  La această
restaurare, el adaugă
chilii noi celor existente,
repară şi înalţă zidurile
până la aproape 15
metri şi împodobeşte
construcţia cu elegantul
foişor brâncovenesc de
pe latura de nord. 

Deosebit de bogată,
dovadă fiind moşiile pe
care le avea,
Mănăstirea a fost în
timpul lui Matei

Basarab unul dintre principalele centre
religioase ale ţării. Aici îşi va face
ucenicia şi viitorul mitropolit al
Ardealului şi partizan al luptei
antiotomane — Sfântul Ierarh şi
Mărturisitor Sava Brancovici (1620 - †
1683).

Mănăstirea Comana s-a aflat în
centrul atenţiei în timpul luptelor
antiotomane din 1657-1662, precum şi
în vremea războiului ruso-austro-turc
din 1768-1774.

Afectată de războaie şi de proastă
gospodărire, mănăstirea s-a degradat
treptat. În anul 1728, Mănăstirea
Comana este închinată  Patriarhiei
Sfântului Mormânt din Ierusalim, de
către Nicolae Mavrocordat. Prin
această închinare, mănăstirea începe
să-şi piardă din averi şi moşii. 

După secularizarea averilor
mănăstireşti din 1863, călugării greci
părăsesc Comana. De la această dată
nu s-a mai făcut nicio reparaţie timp de
peste 100 de ani, toate moşiile fiind
expropiate, iar mănăstirea devenind
biserică parohială a satului. La 1877,
în timpul Războiului de Independenţă,

Prefectura judeţului a fost găzduită în
localul fostei mănăstiri. La sfârşitul
secolului trecut locuia într-o aripă
arendaşul moşiei, iar în cealaltă
funcţiona Şcoala satului.

În anul 1932 se construieşte în
incinta Mănăstirii Comana Mausoleul
Eroilor căzuţi în primul război mondial
în luptele de pe Neajlov, după
indicaţiile marelui istoric Nicolae Iorga,
din anul 1919.

Săpăturile arheologice întreprinse
în 1970-1971 au precizat multe din
datele şi fazele de construcţie. În baza
acestor cercetări s-au efectuat lucrări
de restaurare a întregului complex.
Biserica, grav afectată de cutremurele
din 1977 şi 1986 a fost consolidată în
întregime în 1988 — 1990, urmând ca
în anii următori să fie repictată.

În anul 1992, prin purtarea de grijă
a vrednicului de pomenire,
Preafericitului Părinte Patriarh
Teoctist, Comana redevine mănăstire
de călugări, cu viaţă monahală de
obşte.

Este nevoie de o nouă restaurare,
astăzi pe cale de a începe, spre a reda
mănăstirii înfăţişarea cuvenită unui
monument istoric cu atâtea rosturi în
trecutul Vlaşcăi!

Ierom. Mihail MUSCARIU,
Stareţul Mănăstirii Comana

SFÂNTA MĂNĂSTIRE COMANA
COMUNA COMANA, JUDEŢUL

GIURGIU
STARET: IEROM. MIHAIL

MUSCARIU
Tel.: 0724-215-607

www.manastireacomana.ro
C  O  N  T:

RO28-BRDE-441SV-149-5260-4410
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Miercuri, 6 august — a
săvârşit Sfânta Liturghie
Arhierească la catedrala
episcopală din Giurgiu, unde a
rostit un cuvânt de învăţătură.

Duminică, 10 august — a
săvârşit Sfânta Liturghie
Arhierească la catedrala

episcopală din Giurgiu, unde a
rostit un cuvânt de învăţătură.
Cu acest prilej, Preasfinţia Sa a
primit vizita PC. Pr. Constantin
Sorin Filip, paroh al bisericii „Sf.
Dumitru" din Genova, Italia,
căruia i-a acordat distincţia
eparhială „VREDNICIA
VLĂSCEANĂ". De asemenea,
a hirotonit întru diacon pe
tânărul teolog Stoica Petre.

Luni, 11 august — a prezidat
Permanenţa Consiliului
Eparhial

Joi, 14 august - În ziua
Înainteprăznuirii Praznicului
„Adormirii Maicii Domnului”,
Preasfinţitul Dr. Ambrozie,
alături de PC. Pr. Şerban Ion,
Protopop al Protopopiatului
Bolintin şi de un sobor de preoţi
şi diaconi, a săvârşit slujba
prohodului în Catedrala
„Adormirea Maicii Domnului”
din Bolintin.

Vineri, 15 august — La
praznicul „Adormirii Maicii
Domnului", Preasfinţitul Dr.
Ambrozie a săvârşit Sfânta
Liturghie Arhierească la
Catedrala Episcopală din
Giurgiu, cu ocazia hramului
acesteia. De asemenea, a
hirotonit întru preot pe PC. Diac.
Stoica Petre pe seama parohiei
Cetăţuia, Protoieria Giurgiu,
întru diacon pe tânărul teolog
Barbu Laurenţiu Cătălin şi a
acordat distincţia de iconom
stavrofor PC. Pr. Murgilă Marin,
parohul bisericii Sf. Ier. Nicolae
din com. Roata, jud. Giurgiu.

Sâmbătă, 16 august - a

săvârşit slujba punerii pietrei de
temelie pentru biserica „Sfinţii
Martiri Brâncoveni" din oraşul
Giurgiu.

Duminică, 17 august - a
săvârşit Sfânta Liturghie
Arhierească şi slujba de
târnosire la biserica „Adormirea

Maicii Domnului" din com. Malu
Spart, jud. Giurgiu, Protoieria
Bolintin. Cu acest prilej, a
hirotonit întru preot pe PC. Diac.
Barbu Laurenţiu Cătălin pe
seama parohiei Roata,
Protoieria Bolintin, a acordat
distincţia „Vrednicia
Vlăsceană", PC. Pr. Muşat

Florin, parohul bisericii şi
distincţia de Iconom stavrofor,
PC. Pr. Ivan Doru, de la aceeaşi
parohie.

Luni, 18 august — a prezidat
permanenţa Consiliului
Eparhial.

19 — 31 august - În perioada
19-31 august, Preasfinţitul Dr.
Ambrozie, Episcopul Giurgiului,
însoţit de Dl. Prof. Dr. Adrian
Lemeni, Pcuv. Protos. Narcis
Aldescu, Stareţul Schitului Sf.
Nicolae, Pcuv. Ierom. Mihail
Muscariu, Stareţul Mănăstirii
Comana, şi PC. Pr. Emanuel

Stuparu, Consilier Economic, a
efectuat un pelerinaj la sfintele
mănăstiri din Grecia.

Luni, 1 septembrie — a
prezidat Permanenţa
Consiliului Eparhial.

Marţi, 2 septembrie - a
primit pe reprezentanţii
Asociaţiei Pensionarilor din
judeţul Giurgiu.

Duminică, 7 septembrie - a
săvârşit Sfânta Liturghie
Arhierească la Catedrala
Episcopală „Adormirea Maicii
Domnului” din Giurgiu şi a rostit
un cuvânt de învăţătură.

Luni, 8 septembrie - a
săvârşit Sfânta Liturghie
Arhierească la biserica
„Naşterea Maicii Domnului”, din
Letca Nouă, Protoieria
Mihăileşti, cu ocazia hramului
bisericii. Cu acest prilej, a
săvârşit şi slujba de sfinţire a
Aşezământului Social „Grădina
Maicii Domnului” şi a Casei
Protejate „Nifon Mitropolitul”,
din parohia Letca Nouă. În
cadrul Sfintei Liturghii,
Preasfinţia Sa a hirotonit întru
diacon pe tânărul teolog
Mocanca Paul.

Marţi, 9 septembrie — a avut
program administrativ şi a
rezolvat o serie de probleme
administrative împreună cu
Preacucernicii consilieri.

Miercuri,10 septembrie - a
primit în audienţă preoţi şi
credincioşi din eparhie.

Duminică, 14 septembrie -
a săvârşit Sfânta Liturghie
Arhierească şi slujba de
târnosire la biserica parohiei
„Înălţarea Sfintei Cruci", cu
hramul Sf. Ioan Rusul şi Sf.
Cuv. Xenia din com. Comana,
Protoieria Hereşti. Cu acest
prilej, Preasfinţia Sa a instalat
ca preot paroh pe PC. Pr.
Ciocănel Marian şi a hirotonit pe
PC. Diac Flămânzeanu Gabriel
pe sema parohiei Zboiu,
Protoieria Hereşti şi a rostit
cuvânt de învăţătură.

Luni, 15 septembrie - a
săvârşit slujba de Te-Deum, în
capela Seminarului Teologic
Liceal Ortodox „TEOCTIST
PATRIARHUL" din Giurgiu, cu
prilejul începerii anului şcolar
2008 — 2009. Acest eveniment
s-a desfăşurat în prezenţa
colectivulului profesoral, de
părinţi şi de elevii seminarişti.

Miercuri, 17 septembrie - a
avut program administrativ şi a
rezolvat o serie de probleme
administrative împreună cu
Preacucernicii consilieri.

Duminică, 21 septembrie -
a săvârşit Sfânta Liturghie
Arhierească la Catedrala
Episcopală „Adormirea Maicii
Domnului" din Giurgiu şi a rostit
cuvânt de învăţătură.

Luni, 22 septembrie — a
prezidat Permanenţa
Consiliului Eparhial.

Marţi, 23 septembrie - a
primit în audienţă preoţi şi
credincioşi din eparhie.

Duminică, 28 septembrie -
a săvârşit Sfânta Liturghie
Arhierească la Schitul Sf.
Nicolae din Giurgiu. Cu acest
prilej, a hirotonit întru diacon pe

tânărul Bădănace Cătălin Florin
şi a rostit cuvânt de învăţătură.

Luni, 29 septembrie — a
participat la lucrările Şedinţei
Sinodului Mitropolitan al
Munteniei şi Dobrogei
desfăşurate la Reşedinţa
Patriarhală, sub preşedinţia
Preafericitului Părinte Daniel,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi
Dobrogei şi Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române.

Marţi, 30 septembrie — a
participat alături de alţi membrii
ai Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române la Sfânta
Liturghie săvârşită în Catedrala
Patriarhală din Bucureşti, cu
prilejul împlinirii unui an de la
întronizarea în demnitatea de
Patriarh a Prefericitului Părinte
Daniel.

AGENDA DE LUCRU A PRESFINŢITULUI 
DR. AMBROZIE, EPISCOPUL GIURGIULUI,

AUGUST — SEPTEMBRIE 2008



Preasfinţitul Dr. Ambrozie, Episcopul Giurgiului,  adresează clerului şi
credincioşilor din Eparhia Giurgiului îndemnul la solidaritate cu
oamenii sinistraţi, ca urmare a inundaţiilor din Moldova şi Maramureş.
Astfel, Preasfinţia Sa face un
apel ca toţi cei care pot ajuta cu
sume de bani, să le depună în
următoarele conturi bancare: 

Arhiepiscopia Sucevei şi
Rădăuţilor, contul în lei: 
RO51RNCB0234037010910014,
deschis la BCR, filiala Suceava; 

Episcopia Maramureşului şi
Sătmarului, contul în lei: 
RO 97 RNCB 01 82 03 41 35 55 00 01, deschis la BCR, filiala Baia Mare; 

Arhiepiscopia Iaşilor, contul în lei: RO 19 BACX 00 00 00 30 10 57 80 14,
deschis la UniCredit Ţiriac Bank - Iaşi. 

30 Noiembrie :
„URMÂND  SFÂNTULUI  APOSTOL

ANDREI” în  DOBROGEA
Mănăstirea Peştera Sfântului Apostol

Andrei, unde, după tradiţie, a locuit o
perioadă Sf. Apostol Andrei; participare la Sf.
Liturghie; închinare în peştera unde a locuit Sf.

Andrei la mai multe moaşte ce vor fii aduse cu
această ocazie. Mănăstirea are un izvor
tămăduitor şi o fântână ce poartă numele
poetului Mihai Eminescu.

Mănăstirea Dervent. Biserica acestei
mănăstiri are trei altare. Pragul ei a fost trecut
de mulţi pelerini, numeroşi bolnavi dobândind
vindecare. Preţ: 80 lei 

07  Decembrie 2008 :
Sf. Muceniţă Filofteia
de la CURTEA de ARGEŞ
Închinare la Moaştele Sfintei Muceniţe

Filofteia;
Participare la Sf. Liturghie oficiată cu ocazia

prăznuirii Sfintei Muceniţe.
Preţ: 70 lei 

ÎNDEMN LA SOLIDARITATE 
CU CEI AFLAŢI ÎN SUFERINŢĂ

BIROUL DE PELERINAJE


