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Renaşte fostul monument istoric de la Dumitrana
12 mai, o zi istorică pentru orașul Măgurele

Primarul Narcis Constantin,
bucuros că va împlini visul de o
viață al localnicilor

Măgurele. Inimile localnicilor din
Dumitrana continuă să bată și după
aproape o jumătate de secol pentru
biserica lor, fost monument istoric, pierit
din ordinele regimului comunist, după
cutremurul din 1977, când, „tovarășul”
și-a vărsat veninul peste lăcașul lor de
închinare, dărâmându-l fără urmă de
remușcare și fără pic de conștiință a
patrimoniului istoric. Și totuși, ca prin
minune, după împărtășirea bucuriei
Învierii Domnului, credincioșii din această
comunitate au trăit și marea bucurie
a „reînvierii” bisericii lor de suflet. O
moștenire tratată cu dezinteres ani de-a
rândul, va face ca satul Dumitrana să nu
rămână „suspendat în istorie”.
În sfârșit, după ce
zeci de ani în care s-au
rugat într-un mic lăcaș
amenajat de preoții din
comunitate într-o casă parohială, în curând,
credincioșii din Dumitrana își vor găsi liniștea sufletească într-o biserică
frumoasă și impunătoare,
care va străluci în lumina
Preasfintei Treimi, chiar în
inima localității lor. Născută din dragostea părintelui Mihail Savu pentru Dumnezeu și pentru
fiii săi duhovnicești și din
dorința primarului Nar-

Ionela Chircu
cis Constantin de a vedea
viitoarele generații ale
comunității tot mai luminate și mai fericite, biserica închinată Sfintei Treimi de la Dumitrana va fi
locul întâlnirii comunității
creștine cu Dumnezeu. Și
asta cât de curând, pentru că lăcașul a primit deja binecuvântarea pentru
edificare. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor,
a pus piatra de temelie a
noului lăcaș de cult, duminică, 12 mai. Am avut

Părintele paroh Mihail
Savu (stg.)

A fost pusă piatra de
temelie a lăcaşului sfânt
Irinel Scrioșteanu (dr.), alături
de primar și viceprimarul Mihai
Marius Cristian
privilegiul de a admira și
noi minunățiile locului și
de a ne bucura de soarele
care ne mângâia cu raze
de iubire și, mai ales, de
măreția slujbei săvârșite
cu multă dragoste și dăruire de Preasfințitul Părinte Timotei, împreună
cu un ales sobor de preoți
înzestrați cu putere harică, în frunte cu Părintele Ioan Bondar, Protopopul Protopopiatului Ilfov
Sud. Rugăciuni și cântări
de laudă spre slava Domnului au răsunat și neau încântat, neîncetat,
amintindu-ne tuturor că
numai căutând Împărăția

lui Dumnezeu primim
împărăția frumuseții și
cununa Sa, cea strălucitoare.

S-a reparat o
greșeală istorică
„Drept
măritori
creștini, Hristos a Înviat!
Fără biserică nu ne putem
gândi la Dumnezeu și la
Împărăția Lui nesfârșită și
nici la lucrurile de aici, de
pe pământ, care privesc
viața omului din primele zile ale nașterii și apoi
din vremea tinereților,
din vremea căsătoriei, a
bătrâneților și, mai ales,

din vremea plecării lor din
această viață. Unde să-i
ducem pe morții noștri ca
să-i pomenim? Pe stadioane sau în restaurante?
Biserica are locul ei, pe
care nimeni nu-l va putea
contesta vreodată, chiar
dacă ar încerca. De aceea, zidirea unei biserici,
mai ales acolo unde nu
este, este un act sfânt la
care noi suntem martori,
cum sunteți și dvs. astăzi,
la Dumitrana. Așezând
această piatră de temelie,
noi i-am cerut lui Dumnezeu ca să binecuvînteze
locul acesta și să-l arate
bine plăcut pentru ca pe

el să se zidească o biserică. Într-un loc anume am
îngenuncheat pentru ca
Dumnezeu să binevoiască ca acolo să se zidească jertfelnicul, locul unde
oamenii își curăță păcatele. De aceea, ziua de astăzi este o zi a bucuriei, o
zi a unei reparații istorice
și morale și, mai ales, ziua revărsării binecuvântării lui Dumnezeu peste o comunitate, peste un
ținut. Fericiți sunt oamenii
pe care Dumnezeu îi alege ca ei să zidească Casa lui Dumnezeu! Adresez cuvinte de mulțumire
din partea Preafericitu-

lui Părinte Patriarh Daniel autorităților zonei,
Consiliului Local, domnului primar, pentru strădania de a pregăti locul și,
mai ales, pentru dorința
de a începe în scurt timp
zidirea acestei biserici!
Mulțumim părinților care s-au rugat alături de
noi astăzi, părintelui Dumitru Ștefănescu, Consilier
Administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor, părintelui
Protoiereu Ioan Bondar și
tuturor celor care constituie martorii acestui moment de sfințire a unui
loc de biserică”, a spus
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Neprețuita
comoară de
patrimoniu,
revine localnicilor

„Biserica veche, fost
monument istoric, a fost
zidită în anul 1885 cu binecuvântarea Preasfințitul
Mitropolit Calinic, prin
contribuția familiilor Elena
Oteteleșanu,
Gheorghe
Săvulescu și a enoriașilor
din satele Dumitrana și
Pruni. În urma cutremurului devastator din 4 martie
1977, biserica a suferit serioase avarii și credincioșii
au hotărât să o refacă cu
eforturi proprii. Din păcate, autoritățile comuniste ale vremii au dărâmat
sfântul lăcaș și, astfel, Parohia Dumitrana a rămas
fără biserică. În aceste
condiții, preotul paroh de
atunci, Ion Dumitrașcu,

ajutat de credincioși, a început tranformarea casei
parohiale și amenajarea
acesteia în lăcaș de cult,
astfel că, în scurt timp,
credincioșii satului au putut avea iarăși loc de reculegere și închinare. Întreaga lucrare a fost realizată fără autorizație, deoarece autoritățile timpului doreau demolarea
completă a satului și nu
au aprobat acțiunea preotului paroh și a oamenilor din sat. Așadar, iată că,
după 42 de ani de rugi și
așteptări, se construiește
biserica de la Dumitrana,
cea care va lega sufletele localnicilor de Ceruri, și
care se va ridica din nou
semeață! Oamenii de aici
sunt binecredincioși și au
atâta bunăvoință și dragoste pentru Biserică încât lăcașul în care se închină acum este prea mic
și prea neîncăpător pentru a purta grija împlinirii nevoilor lor spirituale”, a spus părintele Protopop, Ioan Bondar. „Cu
emoție în glas și cu multă
bucurie țin să-mi exprim
mulțumirea deosebită și
cinstea pe care ne-ați făcut-o astăzi, Preasfinția
voastră, prin darul ce l-ați
făcut parohiei noastre,
prin slujba ce a avut loc
aici. Acum 42 de ani, tot
aici, a avut loc o dramă a
bisericii noastre pentru că
a fost demolată de către
autoritățile comuniste, iar

astăzi, cu voia lui Dumnezeu se repară această greșeală extraordinară. S-a pus piatra de temelie pentru o nouă biserică. Țin să mulțumesc
în chip deosebit Preafericii Sale pentru grija părintească arătată, Centrului Eparhial, dvs., pentru
grija și atenția permanentă și preocuparea pentru
construcția acestei biserici! Vă mulțumesc dvs.
pentru că ați venit în număr atât de mare ca să-L
slăvim pe Dumnezeu pentru această minune! Îl rugăm pe Dumnezeu să vegheze la buna desfășurare
a lucrărilor sfintei biserici
și la finalizarea lor! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!”, a spus părintele paroh Mihail Savu, primul preot care după mai bine de patru decenii reușește să construiască aici un lăcaș de cult
care să vină în întâmpinarea nevoilor spirituale ale acestei comunități
creștine. De altfel, părin-

tele ne-a explicat cu ce
sacrificii s-a menținut nestinsă candela credinței
în mica parohie de la Măgurele. „La două luni după cutremur, primarul de
atunci a venit și a spus că
mâine dărâmăm biserica, pentru că tovarășul a
spus că se va dărâma vatra satului pentru a trece
canalul București-Dunăre,
și așa s-a și întâmplat. Au
băgat buldozerele și au
demolat-o. După ani de
zile în care nu se găsea
nici teren, nici bază legală
pentru construcție, acum
s-au pus bazele unei noi
ere pentru noi. Nici măcar ruinele roase de aripa vremii n-au mai rămas din ea. Când am venit eu aici în 1992, biserica (n.r. – casa parohială) arăta îngrozitor. Părintele Dumitrașcu plecase,
iar lăcașul avea un aer de
casă zugrăvită, văruită.
Pentru a apropia oamenii
și mai mult de Dumnezeu,
am început să o consolidez și să o înfrumusețez

cu picturi închinate Domnului și sfinților Săi, care
înfățișau istoria mântuirii. Deși am îmbunătățit-o
cât de cât și le-am dăruit
oamenilor o casă a Domnului, sfințită și binecuvântată, este o casă care se depreciază. Nu are
nici măcar fundație. Abia
de acum vom putea să le
redăm neprețuita lor comoară de patrimoniu cultural și religios care stă
mărturie trecutului istoric
al comunității”, ne-a spus
părintele paroh.

S-a mai scris o
filă din istoria
orașului Măgurele
Demonstrând încă o
dată că în fața istoriei și
în numele credinței întotdeauna stau drepți sau
în genunchi și niciodată
indiferenți, primarul Nar-

Sfințirea Crucii

Momente din timpul binecuvântării locului pe care se va
construi biserica. La ceremonia oficiată de PS Timotei au
participat atât preoții în frunte cu părintele Protopop Ioan
Bondar, cât și reprezentanții autorităților

cis Constantin, viceprimarul Mihai Marius Cristian,
consilierii locali, administratorul public al județului
Ilfov, Irinel Scrioșteanu,
președintele PNL Ilfov,
Thuma Hubert, și mulți alți
credincioși s-au împărtășit
cu bucuria rânduielilor
bisericești care au scris încă o filă din fascinanta poveste a unui lăcaș de cult
simbol pentru Măgurele,
cândva vestit monument
istoric. „Îi mulțumim mult
Preasfințitului Părinte Timotei! Vă mulțumim mult,
părinte, pentru aceste
momente unice pe care
ni le-ați oferit! Mulțumim
din suflet tuturor preoților
care ne-au făcut onoarea
să vină să slujească aici,
în această zi specială pentru noi! Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost
prezenți! Sunteți contemporani cu aceste clipe, pe
care rar le poate trăi o comunitate. Vreau să vă mai
spun doar atât. Orice aș
mai face eu, ca primar,
de aici înainte nu va mai
avea aceeași valoare. Cel
mai important pentru mine este această biserică.
Primăria și Consiliul Local
vor suporta cea mai mare
parte a finanțării sau chiar
toată finanțarea, dacă va
fi nevoie”, a spus primarul
Narcis Constantin.

