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Impresionaţi de fru-
museţea locului şi de fe-
lul în care maicile reuşesc 
să păstreze sfinţenia aşe-
zării monahale, am reve-
nit şi noi, cu aleasă bu-
curie, la hramul Mănăsti-
rii Ţigăneşti, miercuri, 15 
august. Încă de la intrarea 
pe porţile lăcaşului, ceva 
parcă ne spunea că vom 
păşi într-o altfel de lume, 
una în care ordinea, spiri-
tualitatea şi natura îşi dau 
mâna pentru a ne oferi un 
cadru sublim, din care cu 
greu o să mai vrem să ie-
şim. Din primele clipe pe-
trecute în sânul aşezării 
sacre, rugăciunile au în-
ceput să ţeasă în inimile 
noastre numai frumuseţe 
şi iubire.  Iar momentele 
de suflet s-au scurs lin pâ-
nă la orele târzii ale după-
amiezii.  

Popas de suflet şi 
rugăciune

Ca în fiecare an, la 
praznicul Adormirii Mai-
cii Domnului de la Mănăs-
tirea Ţigăneşti, din Ciol-
pani, ne-am bucurat de o 
zi specială, binecuvânta-
tă cu daruri duhovniceşti 
netrecătoare. Un eveni-
ment religios deosebit, 

încununat cu înţelepte 
cuvântări şi cântări bise-
riceşti superbe, ne-a adus 
mai aproape de Dumne-
zeu. Maicile şi surorile ca-
re vieţuiesc în sfânta mă-
năstire, preoţi delegaţi ai 
Patriarhiei Române, co-
ordonaţi de Preasfinţi-
tul Părinte Ieronim Sinai-
tul, Episcop – Vicar Patri-
arhal, alături de Părinte-
le Cristian Burcea, Proto-
popul Protopopiatului Il-
fov Nord, au săvârşit un 
praznic Împărătesc pe ca-
re  l-au împărtăşit cu mare 
bucurie creştinilor de pre-
tutindeni. O slujbă unică 
prin frumuseţea şi atmo-
sfera duhovnicească  ne-a 
mângâiat duios sufletele 
îngreunate de tulburările 
vieţii. Printre cei ce  s-au 
împărtăşit cu bucuria ma-
relui praznic s-au aflat şi 
Bogdan Călin, primarul 
comunei Ciolpani şi vice-
primarul Ilie Ioniţă. 

„Folosim acest prilej 
pentru a mulţumi Prea-
fericitului Părinte Patri-
arh Daniel care ne-a de-
legat la acest minunat 
praznic al Adormirii Mai-
cii Domnului să venim şi 
să înfrumuseţăm sărbă-
toarea hramului acestei 
sfinte mănăstiri cu slujire 

şi cuvânt arhieresc. Felici-
tăm obştea monahală ca-
re se osteneşte ca aceas-
tă mănăstire să fie o can-
delă aprinsă de rugăciune 
pentru tot neamul nos-
tru, să fie un loc unde se 
săvârşeşte misiune şi che-
mare către Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos, un-
de credincioşii obosiţi de 
zarva oraşului vin să gă-
sească aer curat, un lăcaş 
de cult îngrijit şi plin de 

flori care amintesc de Ra-
iul cel frumos al Dumne-
zeirii cel pregătit nouă la 
vremea cea de apoi! Îi fe-
licităm pe toţi credincioşii, 
pe toţi ctitorii donatori şi 
binefăcătorii care au avut 
bucuria şi dragostea de a 
participa astăzi la aceas-
tă Sfântă Liturghie! Maica 
Domnului să ne fie tutu-
ror ocrotitoare, mângâie-
re sufletească, îndruma-
re către Hristos şi nădej-
de de mântuire, căci, prin 
rugăciunile Sale, Ea scoa-
te din moarte suflete-
le noastre”, a spus Prea-
sfinţitul Părinte Ieronim 
Sinaitul, îndemnându-ne 
pe noi toţi, la sporirea în 
credinţă.

„A fost o bucurie  să-l 
avem în mijlocul nos-
tru pe Părintele Iero-
nim Sinaitul, un om ca-
re a făcut multe pentru 
noi, ortodocşii români, 
în Ţara Sfântă. Faptul că 

Pelerini de pretutindeni s-au rugat Maicii Domnului, la hramul Mănăstirii Ţigăneşti  

astăzi avem şi noi un loc 
al nostru de închinare şi 
rugăciune acolo, pe tărâ-

mul făgăduinţei, înseam-
nă foarte mult pentru noi 
şi se datorează Părintelui 
Ieronim. Are o blândeţe 
şi o trăire deosebită ca-
re izvorăsc din dragos-
te de Dumnezeu şi dau 
rod iubirii aproapelui. De 
aceea şi slujba de as-
tăzi a fost una deosebită. 
Ne-am pregătit cu mul-
tă râvnă pentru prazni-
cul Adormirii Maicii Dom-
nului. Abia aşteptam să 
vină sărbătoarea!  Ne-am 
pregătit cu o lună îna-
inte, curăţirea sufletu-
lui şi a întregului sfânt 
lăcaş. Dar cel mai deose-
bit lucru este că, în fie-
care an, în perioada din-
tre hramuri, se întâm-
plă multe minuni în per-
soana noastră. Practic, 
noi ne transformăm. De 
la un an la altul, perce-

pem sărbătoarea ca fiind 
şi mai frumoasă, pen-
tru că înţelegem că fă-
ră Dumnezeu şi fără Mai-
ca Domnului nu putem 
face nimic. Necazurile 
vieţii curg, inevitabilul vi-
ne şi înţelepciunea vâr-
stei ne determină să ve-
dem că, de fapt, anul tre-
cut nu am fost pregătiţi 
foarte bine pentru acest 
praznic, dar anul aces-
ta trebuie să încercăm să 
ne pregătim mai bine şi 
mai temeinic, şi anume, 
să ne spovedim mai cu-
rat, să ne împărtăşim mai 
des, să fim mai buni, să 
ne radieze faţa mai multă 
blândeţe mai multă du-
hovnicie, mai multă spiri-
tualitate, să simţim slujba 
care se face, mai aproape 
de sufletul nostru şi să o 
trăim. Mulţumim tuturor 
celor care ni se alătură în 
rugăciune şi ne sprijină în 
toate momentele impor-
tante”, ne-a spus Maica 
Hrisantia, ghidul Mănăs-
tirii Ţigăneşti. 

Recunoştință, 
prețuire şi 
mulțumire 

Cântările bisericeşti 
şi gândurile duhovniceşti, 
împărtăşite cu atâta dra-

goste de către maicile 
şi preoţii slujitori, ne-au 
făcut să ne simţim mai 
aproape de Cer, să retră-
im sentimente înălţătoare 
ce se însoţesc cu Hristos 
Domnul, cu Maica Sa, 
Preacurata Fecioară Ma-
ria, şi cu toţi mărturisi-
torii Lui. Iar pentru toa-
te acestea ne îndrep-
tăm toată recunoştinţa, 
preţuirea şi mulţumirea 
către Maica Stareţă Sta-
vrofora Eufimia Popa, sub 
a cărei oblăduire se află 
Sfânta Mănăstire şi către 
părinţii care au alcătuit 
alesul sobor. 

Mănăstirea 
Țigănești este 
o candelă 
aprinsă de 
rugăciune 
pentru tot 
neamul nostru”

Episcop – Vicar 
Patriarhal

Preasfinţitul Părinte 
 Ieronim Sinaitul

Sărbătoarea 
este mai 
frumoasă de la 
un an la altul”

Maica Ghid
Maica Hrisantia

Unică prin frumuseţea şi atmosfera 
duhovnicească, Mănăstirea Ţigăneşti este, 
de secole întregi, o adevărată cetate a 
credinţei şi mântuirii sufletelor creştinilor 
din Ciolpani şi din toate colţurile ţării. 
Caldă, primitoare, îmbogăţită cu o 
arhitectură splendidă şi împodobită 
frumos cu icoane luminoase care 
tămăduiesc în mod miraculos, aşezarea 
sacră de pe malul „Lacului Maicilor” a 
trezit, şi anul acesta,  admiraţia iubitorilor 
de pace, armonie şi preţioase învăţături 
creştine, în ziua marelui praznic al 
Adormirii Maicii Domnului. 

Ionela ChIrCu

Ciolpani

Praznicul Împărătesc a sunat 
în mod aparte prin glasurile 
preoților coordonați de 
Preasfințitul Părinte Ieronim 
Sinaitul și Părintele Protopop, 
Cristian Burcea

De la stânga la dreapta: 
Viceprimarul Ilie Ioniță și 
primarul Bogdan Călin, printre 
rugători

Credincioșii s-au rugat Maicii 
Domnului să-și aplece ochii 
milostivi necontenit asupra lor 

Alături de Maica Stareță Stavrofora Eufimia Popa, a fost, ca în fiecare an, și 
părintele Constantin Lupu, fost slujitor al Mănăstirii Țigănești, un om blând și 
liniștit care a încurajat întotdeauna oamenii să-și clădească o credință puternică 
în Dumnezeu

Icoana făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului 
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