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Catedrala Patriarha-
lă din București s-a trans-
format, în sâmbăta lui 
Lazăr, în Cetatea Ierusa-
limului, unde Hristos a 
revenit pentru ultima oa-
ră, înainte de moartea și 
Învierea Sa. O mare de 
credincioși a “refăcut”, 
în Ajunul Floriilor, drumul 
parcurs de Mântuitor spre 
Ierusalim. S-a început cu 
slujba Vecerniei, oficia-
tă de Preasfințitul Părin-
te Timotei Prahoveanul 
înconjurat de un sobor 
impresionant de preoți, 
în Biserica Mănăstirii Ra-
du Vodă, ctitorie a dom-
nitorului Radu Vodă. Res-
pectând tradiția biseri-
cească, preoții au sfințit 
ramurile de salcie și fi-
nic pe care le-au împărțit 
credincioșilor ca simbol 
al credinței și biruinței 
vieții asupra morții. Du-
pă slujba sfințirii stâlpă-
rilor, pelerinii cu ramuri 
de salcie și finic în mâi-
ni au pornit în procesiune 
spre Catedrala Patriarhiei 
de pe Colina Bucuriei. Pe 
tot parcursul procesiunii, 
în fruntea credincioșilor 
au stat slujitorii biseri-
cilor, adică peste o mie 
de preoți din Ilfov și 
București, îmbrăcați în 

veșminte galbene, speci-
ale pentru astfel de eve-
nimente. Preoții din cu-
prinsul Protoieriei Ilfov 
Nord au fost coordonați 
de Părintele Protoiereu 
Cristian Burcea, iar cei 
din Protoieria Ilfov Sud, 
de către Părintele Proto-
iereu Ioan Bondar. 

Icoana 
Mântuitorului, 
purtată în 
procesiune în 
centrul Capitalei

Clopotele de sărbă-
toare, rugăciunile, cân-
tările religioase de laudă, 
cinstire și bucurie închi-
nate Mântuitorului au ră-
sunat, sâmbătă seară, în 
centrul Capitalei, ore bu-
ne. În fața procesiunii au 
fost purtate toaca și icoa-
na sărbătorii Floriilor, ca-
re îl prezintă pe Hristos 
Domnul intrând în Ceta-
tea Ierusalimului, căla-
re pe un asin și întâm-
pinat de credincioși cu 
urale. Monahii au pur-
tat Sfânta Cruce și stea-
guri bisericești, iar dia-
conii, cădelnițe. S-au fă-
cut popasuri pentru ru-
găciuni, s-au intonat im-

nuri și cântări specifice 
Postului Mare. Anul aces-
ta, icoana reprezentati-
vă a marii sărbători, îm-
podobită cu flori frumoa-
se și grațioase, ca sim-
bol al curăției a fost adu-
să de preoții Protoieriei 
Sectorului 5, din Capita-
lă. S-a mers în procesiu-
ne pe următorul traseu: 
Mănăstirea Radu Vodă – 

Bd. Mărșești – Bd. Dimi-
trie Cantemir – Str. Bibes-
cu Vodă – Calea Șerban 
Vodă – Catedrala Mitro-
politană Sfântul Spiri-
don – Nou – Str. Principa-
tele Unite – Str. Ienăchiță 
Văcărescu – Str. Sfân-
ta Ecaterina – Biseri-
ca Sfânta Ecaterina – Pa-
raclis Universitar – Str. Bi-
bescu Vodă – Colina Bu-

curiei – Catedrala Patri-
arhală. S-au făcut opriri 
pentru ectenii și rugă-
ciuni în fața Catedralei 
Mitropolitane Sfântul Spi-
ridon – Nou și în fața Bi-
sericii Sfânta Ecaterina – 
Paraclis Universitar (Fa-
cultatea de Teologie Jus-
tinian Patriarhul). Peleri-
najul a fost organizat de 
Patriarhia Română îm-

preună cu Arhiepiscopia 
Bucureștilor. 

Lacrimile și 
rugăciunile 
credincioșilor aduc 
Raiul pe Pământ 

“Ca în fiecare an, am 
refăcut drumul trium-
fal parcurs de Mântuito-
rul Iisus Hristos spre Ie-

Pelerinaj deosebit la Catedrala Patriarhală, de Florii 

Păstrând tradiția de peste ani, preoții din 
Arhiepiscopia Bucureștilor au „refăcut”, 
în Ajunul Floriilor, drumul parcurs de 
Mântuitorul Iisus Hristos spre Ierusalim 
și intrarea Sa triumfală, în Cetate. Pelerini 
din toată țara, purtând în mâini ramuri 
de salcie și finic, au participat sâmbătă, 
20 aprilie, la procesiunea de Florii, din 
Capitală. Procesiunea a început la ora 
16.15 și a fost coordonată de Preasfințitul 
Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-
Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. 
Aceasta s-a încheiat la Catedrala 
Patriarhală. Aici pelerinii au fost 
întâmpinați de Preafericitul Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
cu o rugăciune de binecuvântare și un 
frumos cuvânt de învățătură.  

 Ionela ChIrCu

rusalim, cu tristețea care 
precede Săptămâna Pa-
timilor, dar și cu bucuria 
care prevestește Învie-
rea Domnului. Lacrimile, 
zâmbetele și rugăciunile 
noastre aduc Raiul pe Pă-
mânt în această perioa-
dă, și ne aproprie nespus 
de Dumnezeu. După mo-
delul mulțimii din Cetatea 
Ierusalimului, care L-a în-
tâmpinat pe Mântuitorul 
cu ramuri de finic, Bise-
rica Ortodoxă Română a 
rânduit ca în această zi 
să împartă credincioșilor 
ramuri de salcie binecu-
vântate. Ramurile de sal-
cie simbolizează biruința 
vieții asupra morții”,  ne-a 
spus Părintele Cristian 
Burcea, Protopopul Pro-
topopiatului Ilfov Nord. 
“După binecuvântare, ra-
murile de salcie au deve-
nit ramurile bucuriei vieții 
celei veșnice, noi și cura-
te. Acestea au fost puse 
la dispoziția credincioșilor 
de noi, preoții din Il-
fov. Pelerinajul a fost 
un moment deosebit 
și pentru preoți și pen-

tru credincioși. A fost un 
mod aparte de a ne pre-
găti pentru marea bu-
curie a biruinței asupra 
morții, a miracolului Învi-
erii Domnului din Dumini-
ca Paștelui, când omul cel 
vechi din noi moare și în-
vie omul cel nou, eliberat 
din robia păcatului căru-
ia i se deschide intrarea 
triumfală în viața Cereas-
că”, ne-a spus Părintele 
Ioan Bondar, Protopopul 
Protopopiatului Ilfov Sud. 

Pelerinajul s-a înche-
iat la Catedrala Patriar-
hală, unde credincioșii 
au fost întâmpinați și 
binecuvântați de Preafe-

ricitul Părinte Daniel, Pa-
triarhul Bisericii Ortodo-
xe Române (BOR). Ca 
de fiecare dată, Părinte-
le Patriarh a sfințit icoa-
na Mântuitorului și le-a 
adresat pelerinilor un cu-
vânt de învățătură des-
prins din minunata săr-
bătoare a Floriilor, amin-
tind totodată, importanța  
zilelor dinaintea Învierii 
Domnului. “Pelerinajul de 
Florii este o mărturisire a 
credinței creștine în ceta-
te, nu doar în biserica mai 
mare a noastră din paro-
hie sau din mănăstire, ci 
o mărturisire a credinței 
în Iisus Hristos Cel răs-
tignit, în cetate, în pu-
blic. Ieșind din bisericile 
parohiale și mănăstirești 
și traversând o parte din 
oraș, mărturisim credința 
în Hristos. (...) Ca urmare 
a acestor rugăciuni, Pe-
lerinajul de Florii este bi-
necuvântare pentru so-
cietate și bucurie pentru 

suflete. Multe binecuvân-
tări se dau prin aceste ru-
găciuni și aceste cântări, 
atât celor care participă, 
cât și tuturor locuitorilor 
orașului. Nu toți au putut 
participa, dar în mod de-
osebit se binecuvântează 
cei prezenți, dar și case-
le lor, unde se întorc pur-
tători de binecuvântare și 
de bucurie în suflet. Cine 
dăruiește această bucu-
rie? Hristos Domnul. (...) 
Hristos spre a aduce pa-
cea, bucuria Sa, prezența 
binecuvântării Sale. (...) 
Hristos nu moare nicioda-
tă. El este viața veșnică”, 
a spus Părintele Patriarh. 
Cu acest prilej, Patriarhul 
României a anunțat că 
în Joia Mare, va avea loc 
sfințirea Marelui Mir, uti-
lizat la sfințirea biserici-
lor, obiectelor liturgice și 
la oficierea Sfintei Taine 
a Mirungerii. Ultima da-
tă, Sfântul și Marele Mir 
a fost sfințit în anul 2010.

Mii de preoţi şi credincioşi au “refăcut” drumul parcurs 
de Hristos spre Ierusalim

Hristos nu 
moare 
niciodată. 
El este viața 
veșnică”

Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române

Preafericitul 
Părinte Daniel
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