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Pelerinajul de la 
Câmpinasedesfășoarăîn
perioada17-24februarie,
conforminformăriiSecto-
rului Cultural al Arhiepi-
scopiei Bucureștilor, citat
deBasilica.ro.Astfel,du-
minică, pe 17 februarie,
începând cu ora 17:00,
raclacusfintelemoaștea
fostdusălaParohiaSfân-
tul Nicolae, din Câmpi-
na unde a avut loc sluj-
ba de Priveghere. Luni,
pe18februarie,delaora
08:30,laaceeașiparohie,
vafioficiatăSfântaLitur-
ghie. Tot luni, de la ora
17:00, racla cu sfintele
moaște vaajunge laPa-
rohia Sfânta Treime, din
Câmpina,undevafiofici-
atăTainaSfântuluiMaslu.
Marți,19februarie,înce-
pândcuora08:30,aiciva
fi săvârșită Sfânta Litur-
ghie,iardelaora17:00,
sfintelemoaștevorfidu-
se la Parohia Adormi-
rea Maicii Domnului, din
aceeași localitate. Tot
atuncivafioficiatșiAca-
tistulSfântuluiIerarhCa-
linic. Sfânta Liturghie la
Parohia Adormirea Mai-
cii Domnului va fi ofici-
ată miercuri, 20 februa-
rie, de la ora 08:30. În-
cepândcuora17:00,ra-

clavafiașezatăspre în-
chinarea credincioșilor
înParohiaNaștereaMai-
ciiDomnului,dinCâmpi-
na,șivafioficiatAcatis-
tul Sfântului Ierarh Ca-
linic. Joi, pe 21 februa-
rie,delaora08:30,seva
săvârși Sfânta Liturghie
la ParohiaNaștereaMai-
cii Domnului. Seara, în-
cepândcuora17:00,ra-
cla va fi purtată în pro-
cesiune la Parohia Sfân-
tul Apostol Andrei, din
Câmpina, și va avea loc
săvârșirea Acatistului
Sfântului Ierarh Calinic.
Apoi vineri, 22 februa-
rie,delaora08:30,seva
oficia Sfânta Liturghie în
aceastăparohie,iardela
ora 17:00, racla cu sfin-
telemoaștevafidusăla
Parohia Sfinții Voievozi,
dinacelașioraș.Acolova
avealocslujbaAcatistului
Sfântului Ierarh Calinic.
În dimineața zilei de 23
februarie, sâmbătă, în-
cepândcuora08:30, se
va săvârși Sfânta Litur-
ghie.Totsâmbătă,laora
17:00,vaavealocîntâm-
pinarea raclei cu sfintele
moaștelaParohiaSfântul
Mucenic Dimitrie, unde
sevasăvârșiTainaSfân-
tuluiMaslu.Pelerinajulde

laCâmpinasevaîncheia
duminică,24februarie,la
Parohia Sfântul Mucenic
Dimitrie.Începândcuora
08:30,peleriniivorasista
aicilaSfântaLiturghie.

Viața Sfântului 
Calinic 

Sfântul Calinic de
la Cernica s-a născut
pe 7 octombrie 1787 în
București,aproapedebi-
serica Sfântul Visarion,
din părinți care i-au in-
suflatcredințadin frage-
dăpruncie.În1807ain-
tratcălugărlaMănăstirea
Cernica. Un an mai târ-
ziu, a primit numele de
Calinic. “La 14 decem-
brie 1818, Cuviosul Ca-
linic a fost ales stareț al
MănăstiriiCernica,având
doar 30 de ani. Pentru
sfințenia vieții lui și bu-
na chivernisire amănăs-
tirii,la9aprilie1820,es-
tehirotesitarhimandritși
păstorește obștea Cer-
nicăi timp de 32 de ani,
adunând în jurul său
mulți călugări. Sfântul
Calinic a fost și un bun
iconomalMănăstiriiCer-
nica și al celorlalte mă-
năstiri–Pasărea,Snagov,
Căldărușani,Ciorogârlași
PoianaMărului,careerau
sub povățuirea sa”, scrie
site-ul doxologia.ro. A
muritpe11aprilie1868,
fiindcanonizatpe20oc-
tombrie 1955, sub Patri-
arhul Justinian al Româ-
niei.Prăznuirealuisefa-
celadatade11aprilie.

Din minunile 
Sfântului Calinic 
de la Cernica 

Sfântul Calinic de
la Cernica este primul
sfânt canonizat de Bise-
ricaOrtodoxăRomână.A
fost canonizat deoarece,
prin viețuirea sa duhov-
nicească, a fost împodo-
bit deDumnezeu cu da-
rul de a faceminuni. În
timpul vieții era un pre-

dicator neîntrecut, iscu-
sitînpăstorireasufletelor
omeneștișiaveaputerea
de a vindeca numeroși
bolnavi și de a împlini
dorințele oamenilor. Po-
trivit site-ului crestinor-
todox.ro, “în vara anu-
lui 1854, Sfântul Calinic
a rămaspestenoapte în
casa unui credincios de
peValeaJiului.Auzindcă
tatăl acestuia este pen-
tru a treia oară dezgro-
patșigăsitneputred,s-a
dusadouazi, cu clericii
săi, labisericasatului și,
pe când citea dezlegări-
le arhierești, îndată tru-
pulmortului a început a
se desface din încheie-
turișis-aprefăcuttot în
pământ, afară de oase”.
De numele Sfântului Ca-
linic de la Cernica, sunt
legate foarte multe mi-
nuni, chiar și după su-
irea sa la Ceruri. “Măr-
turisesc credincioșii ca-
reauluatpartelaslujba
decanonizarecă,întimp
ce cortegiul ierarhilor și
al preoților înconjura bi-
sericacusfintelemoaște
ale Sfântului Calinic, îm-
preunăcumiideînchină-
tori,deodată,uncopildin
mulțime, ca de 12 ani,
a început să strige ta-
re: „Mamă, dezleagă-mă
la ochi, că văd! Mamă,
dezleagă-mă, că văd!”
Ce se întâmplase? Prin-
tre credincioși se afla și
ofemeiecuuncopilbol-
navdeochi.Aveainfecție
la ambii ochi, nu vedea
și era bandajat. Îl adu-
sesepentruSfântulMas-
lu.Darîntimpulprocesi-
unii–amărturisitcopilul
– a venit cineva la el în
hainepreoțeștiși l-auns
cuopenițăpetottrupul,
însemnându-l cu semnul
crucii.Apoi i-azis:„Iată,
te-ai făcut sănătos!”.Era
SfântulCalinic!Deci,fiind
dezlegat copilul la ochi,
și-a recăpătat vederea,
cu rugăciunile Sfântului”,
scrie site-ul crestin-orto-
dox.ro.

RELIGIE

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

În viitorul apropiat,
Biserica intenționează
să construiască un ast-
fel de centru în regiu-
nea București-Ilfov. Mai
exact, este vorba des-
pre un centru social în
care copiii cu deficiențe
de auz și de vorbire
să-și poată desfășura
activitățileeducative,so-
ciale și culturale. Cen-
trul ar urma să fie con-
struit de Arhiepisco-
pia Bucureștilor. “„Cen-
truldezipentrucopiicu
deficiențedeauz”alAr-
hiepiscopiei Bucureștilor
seaflăînprezent lasta-
diul obținerii avizelor
pentru autorizația de
construcție. De aseme-
nea,centrulareînvede-
reșiorganizareaunuiaf-
terschool.Inițiativavafi
deunrealfolos,încondi-
țiileîncareînultimiicinci
aniniciuntânărhipoacu-
zic din București sau Il-
fov nu a promovat exa-

menuldebacalaureat.În
prezent,înCapitalăexis-
tăpatrușcoliundeînvață
490decopiihipoacuzici”,
informează Basilica.ro.
Potrivit aceleiași surse,
“comunitateasurzilordin
Bucureștiafostînființată
în anul 1999, slujbele în
limbajmimico-gestualfi-
ind oficiate într-o sală
din cadrulMănăstirii Ra-
du Vodă. O perioadă,
comunitatea hipoacuzi-
cădinCapitalăapartici-
pat la cultul divin public
în Biserica Sfântul Elef-
terie-Vechi și în Biserica
Scaune. Preoții slujitori
ai Comunității Ortodoxe
a Surzilor din București,
Pr. Bucur Eugen și Pr.
IlieMirel, sunt interpreți
autorizațiînlimbajmimi-
co-gestual. În prezent,
Biserica Sf. Vineri-Paju-
raestelăcașuldecultîn
careseroagăcredincioșii
cu deficiențe de auz din
Capitală.”

Arhiepiscopia 
Bucureștilor va 
construi un centru 
pentru copiii cu 
deficiențe de auz 

Una dintre prioritățile Bisericii Ortodoxe 
Române o reprezintă susținerea 
persoanele cu deficiențe de auz și de 
vorbire. Pentru ca acești oameni să-și 
găsească mai ușor liniștea sufletească, 
Biserica a construit lăcașuri de cult, 
adaptate nevoilor lor. Prin grija Bisericii, 
în anumite parohii slujbele sunt oficiate 
acum și în limbaj mimico-gestual. Cu 
sprijinul clericilor, în unele zone ale 
țării au fost construite centre dedicate 
educației și dezvoltării sociale și culturale 
a acestor persoane.  

Moaștele Sfântului Calinic 
de la Mănăstirea Cernica, 
duse în pelerinaj la Câmpina
Recunoscut pentru miracolele înfăptuite 
celor ce se roagă cu inima deschisă, 
Sfântul Calinic de la Cernica, primul sfânt 
canonizat de Biserica Ortodoxă Română, 
a devenit unul dintre cei mai iubiți sfinți de 
pe bolta Ortodoxiei. Pentru a ajuta cât mai 
mulți oameni în nevoie, racla cu cinstitele 
moaște ale Sfântului Calinic este purtată, în 
aceste zile, în pelerinaj la mai multe parohii 
din Protoieria Câmpina, spre închinarea 
cedincioșilor de acolo.   


