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Am revenit şi noi, 
echipa Jurnalului de Ilfov, 
în mijlocul credincioşilor 
parohiei monument isto-
ric, de la Jilava. Cu mare 
bucurie în suflet, ne-am 
alăturat localnicilor care, 
conştienţi că numai prin 
credinţă ne putem păstra 
graiul şi putem dăinui ca 
neam, au răspuns glasu-
lui melodios al clopotelor, 
înălţând rugăciuni la Ce-
ruri. Încă din primele cli-
pe petrecute în sfântul lă-
caş, am simţit că ceva ne 
cuprinde sufletul într-o 
duioasă încântare. Slujba 
de o înaltă frumuseţe du-
hovnicească ne-a îndem-
nat să ascultăm cu deo-
sebită atenţie şi pildele pe 
care preoţii le-au aşezat 
cu atâta căldură, la ini-
ma noastră. Iar după ce 

 ne-am împărtăşit cu nu-
meroasele daruri duhov-
niceşti care ne-au întă-
rit şi mai mult în credinţă, 
am părăsit biserica păsto-
rită cu iubire de părinte-
le Simion, mai frumoşi şi 
mai bogaţi spiritual.

Lăcaşul sfânt 
necesită 
restaurare 
urgentă 

“Bucurie şi emoţie 
pentru cinstirea Sf. Împă-
raţi Constantin şi Elena, 
ocrotitori şi stâlpi ai Bise-
ricii Lui Hristos! Slujba a 
început ca în fiecare an la 
ora 7.30, când credincioşii 
parohiei noastre precum 
şi din alte parohii şi invita-
ţii din partea autorităţilor 
locale şi centrale ne-au 

fost alături, iar după ter-
minarea Sfintei Liturghii şi 
a parastasului pentru cti-
torii bisericii, Iancu şi Ra-
luca Filipescu, precum şi 
a preoţilor care au slujit 
în acest sfânt lăcaş, paro-
hia a oferit o agapă fră-
ţească întru cinstirea Sf. 
Împăraţi. Soborul de pre-
oţi a fost condus de pă-
rintele Ion Armaşi, Proto-
iereul Prtopopiatului Sec-
tor 4 Capitală. Biserica es-
te monument istoric ridi-
cat în 1815-1817 de către 
Iancu şi Raluca Filipescu. 
Pentru că, odată cu trece-
rea timpului, intemperiile 
au degradat clădirea, bi-
serica are nevoie urgent 
de consolidare şi restau-
rare capitală. Aşezămân-

tul nostru cuprinde şi cen-
trul misionar Sf. Nicolae, 
care se află în vecinăta-
tea parohiei. Aici, în fieca-
re sâmbătă, copiii şi tine-
rii participă la programe 
educaţionale (sculptură, 
pictură, artă creştină şi 
tradiţională). Anual, orga-
nizăm şi tabere educaţio-
nale de câte două săptă-
mâni pentru copii şi tineri 
în diferite locuri din ţară, 
pentru a-i învăţa, a-i fa-
miliariza cu tradiţiile, cul-
tura şi istoria poporului 
român. Suntem în proces 
de reconstituire a drep-
tului de proprietate pen-
tru a fi şi mai mult de fo-
los societăţii din care fa-
cem parte, prin edificarea 
de aşezăminte sociale şi 

centre educaţionale. Nă-
dăjduim ca Sf. Împăraţi, 
protectorii parohiei noas-
tre, să ne ocrotească în 
continuare şi să ne spri-
jine în toate faptele noas-
tre bune pe care dorim să 
le săvârşim spre slava lui 
Dumnezeu şi spre mân-
tuirea sufletelor noastre”, 
ne-a spus părintele pa-
roh, Ionuţ Simion.  

Nimic fără 
Biserică! 

“Avem o colaborare 
foarte bună cu Şcoala şi 
Biserica. Aşa cum noi gă-
sim întotdeauna sprijin în 
Biserică, încercăm, du-
pă putinţe, să sprijinim 
şi noi Biserica. Anul tre-
cut am ajutat la restau-
rarea picturii lăcaşului de 
cult de la Odăi, iar anul 
acesta, facem aleile de la 
intrarea în Cimitirul Mier-
lari. Pe viitor, îmi doresc 
să mai construim o bi-
serică în zona Progresul, 
unde nu avem niciun loc 
de rugăciune, iar oamenii 
sunt nevoiţi să meargă la 
bisericile din împrejurimi. 
Pentru că preoţii menţin 

comunitatea unită, îi con-
sultăm în orice decizie. 
Am fost alături de preoţi 
tot timpul şi îi asigurăm 
de tot sprijinul nostru şi 
pe viitor”, ne-a spus Pe-
tre Elefterie Ilie, primarul 
comunei Jilava. 

Luni, 21 mai. Rugăciunile cele mai 
folositoare sufletului şi cele mai frumoase 
cântări religioase au răsunat în Parohia 
închinată Sfinţilor Împăraţi Constantin 
şi Elena, ocrotitorii comunei Jilava, la 
marele praznic. La ceas de sărbătoare 
creştină, biserica monument istoric a 
fost plină de credincioşi, mulţi dintre ei 
purtând tradiţionalele costume populare. 
Părintele paroh Ionuţ Simion şi-a primit 
rugătorii în biserica frumos împodobită 
cu flori înmiresmate şi i-a binecuvântat 
cu dragostea-i părintească. Primarul 
Petre Elefterie Ilie, viceprimarul Mariana 
Dumitrescu, senatorul Emanuel Botnariu, 
senatorul Cornelius Roşiianu şi consilierii 
judeţeni Gigi Bolintineanu şi Mihai Ioniţă 
s-au numărat printre cei ce au asistat la 
rânduielile bisericeşti.  

Ionela ChIrCu

La hramul Sfinţilor Constantin și Elena, a răsunat 
glas de bucurie în biserica monument istoric

Jilava

Corul bisericii... o încântare 

La ceas de mare sărbătoare creștină, primarul Petre 
Elefterie Ilie și viceprimarul Mariana Dumitrescu 

s-au alăturat credincioșilor în rugăciune 

Soborul de preoți a fost condus 
de părintele Ion Armași, 
Protoiereul Protopopiatului 
Sector 4 Capitală 

Părintele paroh 
Ionuț Simion a 
împărtășit copilașii

Părintele Ion Armași 


