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Ionela CHIRCU 

Vineri, 21 septembrie. Îm-
podobită cu flori albe, superbe, 
Biserica Sfântul Dimitrie, Izvo-
râtorul de Mir, din Afumați, pă-
rea că a îmbrăcat o preafrumoa-
să rochie de mireasă. În realita-
te, sfântul lăcaș își primea pele-
rinii pentru a-și odihni sufletele 
în rugăciune. Moaștele Sfinților 
Împărați Constantin și Elena au 
ajuns, de pe „Colina Bucuriei”, 
în mijlocul credincioșilor de aici, 
dimineața, devreme. Cu binecu-
vântarea Preafericitului Părinte 
Daniel, Patriarhul Bisericii Orto-
doxe Române, prin grija părin-
telui paroh Florin Ionică și a pă-
rintelui Protopop Cristian Bur-
cea, racla cu cinstitele odoare 
a poposit în Parohia Afumați II, 
pentru trei zile. Uniți sufletește 
prin credință, mulțimile de pe-
lerini, în frunte cu primarul Ga-
briel Dumănică, viceprimarul 
și consilierii locali, preoți și di-
aconi, coordonați de părintele 
Cristian Burcea, Protopopul Pro-
topopiatului Ilfov Nord, împre-
ună cu o delegație Patriarha-
lă, au întâmpinat racla, cu de-
plina bucurie a credinței și iubi-
rii. Racla a fost așezată la loc de 
cinste în biserică spre închina-
rea pelerinilor, într-un baldachin 
decorat cu flori frumoase și de-
osebite, unde a rămas până în 
seara zilei de duminică, 23 sep-
tembrie. Timp de trei zile, sub 
coordonarea părintelui Proto-
pop, zeci de preoți au săvârșit  
slujbe speciale în cinstea Sf. 
Constantin și Elena. Cântări de 
bucurie sub roua înmiresmată a 
iubirii Divine au răsunat în bi-
serica Parohiei Afumați II, timp 
de trei zile. 

„Este un moment de bucu-
rie și sărbătoare aici, la Parohia 
Afumați II, căci, iată, la un an 
după ce în biserica dvs. au po-

posit, de la Catedrala Patriarha-
lă, moaștele Sf. Ier. Nectarie de 
la Eghina, prin dragostea părin-
telui paroh, cu sprijinul domnu-
lui primar și al Consiliului Lo-
cal, Preafericitul Părinte Patri-
arh Daniel a acordat înalta bine-
cuvântare pentru ca aici să po-
posească sfintele moaște ale Sf. 
Împărați Întocmai cu Aposto-
lii, Constantin și maica sa, Ele-
na. Încă din timpuri străvechi, 
atunci când poporul era încercat 
de boli, de războaie, când tre-
cea prin vremuri grele, sfinte-
le moaște erau scoase din mă-
năstiri și duse în procesiune prin 
comunități și Dumnezeu cobora 
milostivirea Sa și harul Său asu-
pra comunităților și oamenii do-
bândeau vindecare, pace în răz-
boaie. Și în vremurile acestea, 
care nu sunt departe de ace-
lea, este nevoie de ocrotirea 
sfinților, de mijlocirea rugăciu-
nilor noastre către Dumnezeu 
și Sfinții Întocmai cu Apostolii 
aduc bucurie comunității aces-
teia, iar credincioșii care vin cu 
multă evlavie, dobândesc ocro-
tire, ascultarea rugăciunilor de 
către Mântuitorul Iisus Hristos. 
(...) Poate că nu este întâmplă-
tor că moaștele acestor sfinți se 
află aici, la dvs. în biserică, în 
acest an de Centenar, când săr-
bătorim o sută de ani de la uni-
tatea noastră națională. Poate 
că acum, în vremurile acestea în 
care este un pic de tulburare în 
societate din cauza vrăjmașilor 
acestei nații, ai credinței și ai Bi-
sericii, în această perioadă pre-
mergătoare momentului la ca-
re suntem chemați cu toții să 
răspundem îndemnului lui Hris-
tos, și anume, referendumul 
ce va urma pentru modificarea 
Constituției în vederea stabili-
rii căsătoriei ca fiind întemeia-
tă prin unirea liber consimțită 
dintre bărbat și femeie, sta-
rea de normalitate. Poate că Sf. 
Împărați sunt aici ca să ne tre-
zească un pic conștiința, să ur-
măm exemplul lor de unitate în 
credință și de apărare a adevă-
ratelor valori creștine”, a spus 
părintele Cristian Burcea, Pro-
topopul Protopopiatului Ilfov 
Nord. 

„Suntem cu toții o familie 
creștină. În vremurile grele pe 
care le trăim acum, când fami-
lia este mult încercată, trebuie 
să dăm dovadă de multă res-
ponsabilitate înaintea lui Dum-
nezeu și a înaintașilor noștri 
care au trăit pentru noi cei de 
astăzi, pentru țara și credința 
creștină. Să nu uităm că dom-
nitorii noștri aveau copii. Ei se 
întorceau după fiecare război 
la familiile lor, zideau una sau 
mai multe biserici, zidind astfel,  
de-a lungul veacurilor mântu-
irea a numeroase suflete, ase-
meni Sf. Constantin și Elena. 
Țin să mulțumesc în primul rând 
Bunului Dumnezeu pentru toate 
darurile Sale, Preafericitului Pă-
rinte Patriarh, Părintelui Proto-
pop și domnului primar, pentru 
că de fiecare dată ne-au oferit 
tot sprijinul de care am avut ne-
voie și tuturor celor ce s-au în-
chinat cu credință și cu dragos-
te sfintelor moaște. Dumnezeu 
să ne binecuvânteze pe toți, în 
vecii vecilor!”. 

„Mă bucur să văd moaștele 
Sf. Constantin și Elena în paro-
hia dvs., pentru că ei sunt cei 
care au adus Imperiul Roman 
la creștinism. (...) În curând va 
veni acest referendum. Acest 
referendum este despre valo-
rile creștine în societatea ro-
mânească și în lume. Acest re-
ferendum este despre firesc, 
despre moralitate și normalita-
te, iar noi cei care apărăm nor-
malitatea, familia naturală, cei 
care înțelegem că doar un băr-
bat și o femeie pot crește copii, 

O mare de inimi, în rugăciune la moaștele Sfinților Împărați Constantin și Elena

și nu doi bărbați așa cum se în-
cearcă a se acredita din anumi-
te direcții ideologice, avem da-
toria de a da o pildă de măr-
turisire creștină. În caz con-
trar, vom începe din nou să 
cunoaștem cea ce s-a întâm-
plat în perioada comunistă - Bi-
serica va fi alungată undeva la 
marginea societății, libertatea 
de expresie, libertatea cuvân-
tului, libertatea de conștiință 
vor deveni niște lucruri tot mai 
greu de obținut și de afirmat și 
asumat în societate. Este tim-
pul să înțelegem și să mărtu-
risim că există bine și rău, vicii 
și virtuți. Nu putem transforma 
capriciile în normă de condui-
tă morală, socială. Nu putem 
transforma viciile în virtuți ale 
unui stat ateu, pentru că din-
colo de toată tulburarea în so-
cietatea românească este foar-
te clar că se dorește impune-
rea unui stat ateu în România 
și ruperea Bisericii de cetățeni. 
Acest lucru trebuie să ne stea 
ca un exemplu să nu ne ui-
tăm trecutul, istoria. Să nu ui-
tăm prin ce am trecut în peri-
oada bolșevizării din anii ’50 și 
să înțelegem că aceste ideolo-
gii care vor să regândească fi-
rescul sunt profund totalitare și 
anti creștine și vor merge până 
în sufletele și în mințile noas-
tre și ne vor distruge. (...) Este 
datoria noastră ca, susținând 
acest referendum și spunând 
DA în 6-7 octombrie, să mărtu-
risim pe Hristos, să mărturisim 
valorile în care credem. Mă bu-
cur de această colaborare foar-
te bună pe care o văd aici, la 
Afumați, între Primărie și Biseri-
că. Trebuie să înțelegem că Ro-
mânia este o națiune creștină, 
este o țară unde prin Constituție 
se garantează susținerea culte-
lor religioase și a libertății re-
ligioase de către stat. Biseri-
ca Ortodoxă, acum la o sută 
de ani de la Marea Unire joa-
că un rol esențial în păstrarea 
identității românești și cultiva-
rea normalului, firescului, ade-
vărului și frumosului în ceea ce 
înseamnă România de astăzi. 
La o sută de ani de la Marea 

Unire suntem chemați să fim 
uniți în jurul valorilor creștine. 
Să fim uniți și să spunem DA, 
pentru familie, DA pentru nor-
malitate, DA pentru moralita-
te, DA pentru un viitor al Ro-
mâniei, așa cum ni-l doresc 
strămoșii care s-au jertfit pen-
tru noi”, a spus deputatul PNL 
de Ilfov, Daniel Gheorghe, care 
a asistat duminică la Sfânta Li-
turghie, de la Afumați. În doar 
câteva momente, politicianul a 
făcut o incursiune temeinică în 
istoria creștinismului, amintind 
că poporul român a învins și a 
renăscut întotdeauna pentru că 
și-a păstrat neștirbite valorile 
ce decurg din viața în Dumne-
zeu. Discursul său adresat oa-
menilor din biserică a fost un 

îndemn la întărire în credință și 
în demnitate românească. 

„Ne bucurăm și ne mân-
drim că, timp de trei zile, mii de 
pelerini s-au rugat și s-au închi-
nat la racla cu sfintele moaște. 
Odoarele au ajuns la noi ca o 
răsplată pentru locuitorii co-
munei Afumați și pentru mun-
ca depusă de preoții celor două 

parohii ale localității noastre, 
de Primăria și Consiliul Local, 
în ultimii zece ani, care au fă-
cut ca în localitatea noastră să 
avem parte de multe realizări. 
Este un moment de mulțumire. 
Biserica a fost deschisă tot tim-
pul, credincioșii având posibi-
litatea să se roage zi și noap-
te. Este un eveniment isto-
ric pentru comunitatea noas-
tră, care se adaugă la toate ce-
lelalte evenimente importan-
te, și anume resfințirea biseri-
cii de la Parohia Afumați II, ca-
re a avut loc pe 28 februarie 
2016, când ne-am bucurat de 
prezența Părintelui Patriarh ca-
re a și oficiat slujba de sfințire 
în prezența a mii de credincioși. 
Atunci biserica a fost resfințită 

după circa 80 de ani, după am-
ple lucrări efectuate timp de 
cinci ani, lucrări de reabilita-
re a acoperișului, a tâmplări-
ei, clopotniță, lumânărar, îm-
prejmuirea bisericii, reabilita-
rea picturii murale. Am retră-
it momente cum numai atunci 
am mai trăit. Anul trecut, în pe-
rioada 5-8 octombrie, biserica 
noastră a găzduit un alt eve-
niment extrem de important, 
aducerea moaștelor Sf. Nec-
tarie, mare făcător de minuni 
al lumii care, de asemenea, a 
adus în sânul lăcașului de cult 
mii de credincioși. Continuăm 
acum seria pelerinajelor orga-
nizate de noi. Comuna noastră 
este o comună cu o istorie bo-
gată, în centrul ei aflându-se 
domnitorul Țării Românești Ra-
du de la Afumați. Anul acesta 
se împlinesc 508 ani de ates-
tare documentară a localității 
noastre. Avem edificii istorice 
cu care ne mândrim și pe care 
doresc să le enumerez: Cona-
cul Stolnicului Cantacuzino care 
este în perfectă stare și care se 
poate vizita, biserica veche cu 
hramul Adormirii Maicii Domnu-
lui, pe care urmează să o rea-
bilităm, zidurile Cetății Radu de 
la Afumați și zidurile din incinta 
bisericii, lucruri pe care le avem 
în patrimoniul național cultu-
ral”, a spus Gabriel Dumănică, 
primarul comunei Afumați.  

Într-o perioadă în care familia creștină este greu încercată de 
provocările societății moderne, pentru localnicii din Afumați 
biserica încă mai înseamnă dragoste, așteptare și bucurie. Au 
dovedit-o, din nou, zilele trecute, când mulțimi de pelerini au 
venit să se roage și să închine la racla cu moaștele Sfinților 
Împărați Constantin și Elena. Mari făcători de minuni, Sfinții 
Împărați care sunt considerați ocrotitori ai familiei și ai tuturor 
celor ce poartă credința-n suflet le-au adus mângâierea inimii, 
bucuria și nădejdea în vremuri mai bune. 

SĂRBĂTOARE ÎN COMUNA AFUMAȚI

“Avem nevoie de 
ocrotirea sfinților în 
aceste vremuri tulburi

Cristian Burcea
Protopopul Protopopiatului  
Ilfov Nord

“Dumnezeu să ne 
binecuvânteze pe toți!

Florin Ionică
parohul Parohiei Afumați II

“Să fim uniți în jurul 
valorilor creștine!

Daniel  
Gheorghe
deputat PNL de Ilfov

“Sf. Constantin și Elena 
au ajuns la noi ca o 
răsplată pentru locuitorii 
comunei Afumați

Gabriel 
Dumănică
primarul comunei Afumați

Părintele Protopop 
Cristian Burcea și 
părintele paroh Florin 
Ionică au adus racla 
cu sfintele moaște

Primarul Gabriel 
Dumănică, ca 

întotdeauna 
alături de clerici și 

credincioși 

Edilul, rugă și închinare  
la cinstitele moaște

Părintele paroh, adresând mulțumiri părintelui Protopop, 
deputatului Daniel Gheorghe și edilului pentru toată susținerea

Soborul de preoți a fost condus, la fiecare slujire, de părintele 
Protopop Cristian Burcea, alături de părinții delegați din partea 

Patriarhiei și de părintele paroh, Florin Ionică 

Fiecare pelerin care a trecut  
pe la raclă a fost miruit de un preot

Cântece patriotice dedicate Marii Uniri au răsunat prin 
vocile sublime ale membrilor corului bisericesc

Părintele Cristian Burcea, 
Protopopul Protopopiatului 

Ilfov Nord 

Primarul Gabriel 
Dumănică și-a 
întâmpinat invitații 
de seamă cu flori 
frumoase, purtând 
la piept Ordinul 
Sanctus Stephanus 
Magnus pe care l-a 
primit în urmă cu doi 
ani, la resfințirea 
bisericii


