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Ionela CHIRCU

De ani buni, Parohia 
Buna Vestire din Snagov, 
monument cu neprețuită 
valoare istorică, a devenit 
un adevărat loc de peleri-
naj pentru toți cei însetați 
de credință. La fiecare 
sărbătoare de peste an, 
și mai ales la praznicul 
închinat Maicii Domnu-
lui, Ocrotitoarea sfântului 
lăcaș, creștinii satului pe-
trec ore bune rugându-se 
în tihnă pentru alinarea 
în suferințe și sporirea în 
fapte bune. Luni, pe 25 
martie, cu prilejul hramu-
lui bisericii, Născătoarea 

de Dumnezeu pe care au 
slăvit-o și cinstit-o în chip 
deosebit, i-a apropiat și 
mai mult de smerenie, 
de Divinitate și de preotul 
care le este veșnic în su-
flete. “Părintele Dan es-
te un om deosebit și un 
preot desăvârșit, care-și 
tratează credincioșii cu 
blândețe și căldură su-
fletească. Este mereu în 
slujba oamenilor și de 
aceea îl iubim și îl spriji-
nim cu tot ce putem. Așa 
se face că, și în această 
zi minunată, mi-am dorit 
să-i fiu aproape în rugă-
ciune. Este o zi deosebită 
pentru noi, deoarece es-

te ziua întregii comunități 
și am vrut să ne rugăm 
și să ne bucurăm împre-
ună”, ne-a spus primarul 
Marian Oancea. 

 
Bucurie  

cât cuprinde
„Cunosc comunitatea 

din Snagov. Aici oame-
nii sunt puri, iar locul es-
te minunat, încărcat de is-
torie. Am venit la invitația 
primarului Marian Oan-
cea, căruia îi mulțumesc 
pentru această bucu-
rie pe care mi-a adus-o. 
E un loc liniștitor, în ca-
re chiar se simte căldura 

Divină. Sunt mulțumit că 
am reușit să spun în gând 
rugăciunea pentru părinții 
mei, care m-au crescut în 
spirit creștin. Mă bucur că 
aici am regăsit tradițiile”,  
ne-a spus Mihai Niță, pre-
fectul județului Ilfov, ca-
re a asistat la slujba de 
hram, cu o evlavie pe ca-
re nimeni nu i-o putea clă-
tina. Blajin și cu sufletul 
deschis, părintele paroh 
le-a mulțumit tuturor ru-
gătorilor și le-a împărtășit 
bucuria Bunei Vestiri și a 
vieții prea curate a Născă-
toarei de Dumnezeu. „As-
tăzi este începutul mân-
tuirii noastre. Să o cin-

stim în viața și în fapte-
le noastre de zi cu zi, pe 
Maica Luminii prin care 
a venit mântuirea noas-
tră, a omenirii! Hramul 
a fost și un bun prilej ca  
să-i pomenim pe preoții 
care au slujit în acest 
lăcaș și l-au înfrumusețat 
de-a lungul timpului, in-
clusiv pe starețul Efti-
mie, ctitorul bisericii de 
la 1858. I-am pomenit 
pe pr. Marin Teodorescu 
și pe pr. Ionel Georgescu, 
care au slujit aici, timp de 
50 de ani fiecare. În 200 
de ani, biserica noastră 
a avut patru preoți, ceea 
ce arată dragoste față de 

biserică, față de Dumne-
zeu și de credincioșii sa-
tului. Am făcut o slujbă 
pentru odihna sufletelor 
celor doi preoți și la mor-
mintele lor. Este o cinste 
deosebită pentru mine să 
am oaspeți de seamă, ca 
domnul primar și domnul 
prefect. Vă mulțumesc 
tuturor celor ce mi-ați 
fost aproape în rugăciu-
ne! La mulți ani! Dumne-
zeu să vă dea sănătate și 
să vă asculte rugăciunile”,  
le-a spus părintele paroh, 
credincioșilor, pe care i-a 
îndemnat să rămână me-
reu aproape de biserică și 
să-și cinstească înaintașii.    

BUNA VESTIRE

Edilul Marian Oancea, alături  
de părintele Dan Panaite și prefectul Mihai Niță

Sărbătoarea Bunei Vestiri a unit în rugăciune credincioși de toate vârstele

Primarul Marian Oancea și  
prefectul Mihai Niță, printre credincioși

Hramul închinat Maicii Domnului 
s-a încheiat cu o Masă Frățească

Veșnica pomenire a celor suiți la Ceruri

La miruit

Preacurata Fecioară Maria, Cea care este mai cinstită și 
mai înaltă decât toți îngerii, a fost prăznuită la Snagov 
într-un mod cu totul special. Plini de evlavie, zeci de 
credincioși, în frunte cu primarul Marian Oancea și 
prefectul Mihai Niță, s-au rugat pentru sănătatea, 
liniștea și mântuirea sufletească, la slujba înălțătoare 
săvârșită cu multă dragoste de părintele paroh Dan 
Panaite. Minunata veste a Întrupării Fiului Sfânt a 
ajuns, astfel, la toți creștinii locului. 


