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Fiind una dintre bi-
sericile noastre de suflet, 
am revenit și noi, echi-
pa Jurnalului de Ilfov, 

cu dragă inimă, în sâ-
nul acestui lăcaș de cult. 
Am regăsit biserica lumi-
noasă și înfrumusețată 
ca un adevărat colț de 
Rai din care se simțeau 
 curgând picurii tămă-
duirii. Ca de fiecare da-
tă, părintele paroh Adri-
an Tănăsoiu ne-a bine-
cuvântat cu  dragostea-i 
părintească și cuvinte de 
un real folos sufletesc. 
Apoi, înconjurat de un 
ales sobor de preoți care 
a săvârșit o slujbă unică 
prin frumusețea și atmo-
sfera duhovnicească, pă-
rintele Tănăsoiu a așezat 
la sufletele noastre numai 
rugăciuni vindecătoa-
re. Împreună cu membrii 
Grupului Tronos al Patri-
arhiei Române, care au 
interpretat impecabil mi-
nunatele cântări psalti-
ce, ne-a înălțat sufletele, 

amintindu-ne de liniștea 
și bucuria Cerească. 
Adânc aplecați în rugă-
ciune, ne-am împărtășit 
cu harul tămăduirii, al 
ușurării sufletești și întă-
ririi trupești. Așa ne-am 
dat seama că aici candela 
credinței nu se stinge ni-
ciodată, iar minunile des-
pre care se vorbește cu 
ardoare, chiar sunt reale. 

Biserica, veșmânt 
nou la hram 

„Sfântul Mare Muce-
nic Pantelimon este săr-
bătoarea noastră frumoa-
să, pentru că acest sfânt 
strălucește în această bol-
tă a Bisericii noastre prin 
credința lui, prin mărturi-
sirea dar mai ales prin iu-
birea aproapelui. Dinco-
lo de hotărârea lui de a 
mărturisi credința creștină 
cu prețul vieții, el L-a iu-
bit pe Dumnezeu și a iubit 
deopotrivă, aproapele. A 
învățat meșteșugul acesta 
al tămăduirii de la părinte-
le Ermolae și a avut iubire 
față de cel în suferință. El 
este pentru noi un exem-
plu de mărturisire și de 
apostolat social. După 
cum știți, moaștele Sfân-
tului Pantelimon se află în 
localitatea noastră, care-i 

poartă și numele încă din 
1750, de când domnul Di-
mitrie Ghica al II-lea le-a 
adus de la Sfântul Munte 
Athos și le-a lăsat la spita-
lul construit pentru trata-
rea bolnavilor și la biseri-
ca de pe insula localității. 
Au stat acolo până în anul 
1960, când biserica a fost 
dărâmată de către regi-
mul comunist și au fost 
aduse în biserica noastră. 
Iată că moaștele Sfântu-
lui Pantelimon nu au pă-
răsit niciodată această lo-
calitate. Prin ele, Sfântul 
Pantelimon aduce mul-
tă tămăduire celor care 
vin aici și-i cer ajutorul cu 
credință. Sunt mulți care, 
în urma rugăciunilor fă-
cute în biserica noastră, 
 s-au tămăduit de boli con-
siderate nevindecabile de 
către medici. Iată pute-
rea lui Dumnezeu! Întot-
deauna puterea sfinților 
lucrează pentru cei ca-
re au credință și-L măr-
turisesc pe Iisus Hristos 
și fac voia Sa. Anul aces-
ta, l-am cinstit pe sfân-
tul nostru ocrotitor cu bi-
serica îmbrăcată în haine 
noi. În data de 9 iunie am 
avut bucuria să-l avem 
alături de noi pe Preafe-
ricitul Părinte Daniel, Pa-
triarhul Bisericii Ortodoxe 

Române, care a sfințit bi-
serica noastră, pictura și 
celelalte lucrări efectuate 
pe o perioadă de mai bi-
ne de zece ani. Ziua ace-
ea a fost o zi de mare bu-
curie, o rugăciune puter-
nică pentru noi, preoții 
slujitori, cât și pentru toți 
credincioșii orașului Pan-
telimon. Practic, astăzi a 
fost primul hram al bise-
ricii cu biserica îmbrăca-
tă în veșminte noi. Avem 
o catapeteasmă frumoa-
să, deși este foarte veche, 
datează din anul 1883, 
de când a fost constru-
ită biserica. De aseme-
nea, icoanele Împărătești 
sunt cele originale. Sigur 
că trebuie să facem multe 
pentru biserică din punct 
de vedere administrativ, 
de înfrumusețare, dar cel 
mai mult trebuie să facem 
pentru Dumnezeu, să-L 
mărturisim prin credința 
noastră, prin faptele 
noastre și pentru aproa-
pele nostru. Pe el trebuie 
să-l ajutăm, să-l mângâ-
iem și să-l tămăduim așa 
cum Sfântul Mare Muce-
nic Pantelimon i-a tămă-
duit pe cei necăjiți, aflați 
în suferință. Iată, aceas-
ta este latura noastră de 
apostolat social spre ca-
re suntem chemați. Fie ca 

Bunul Dumnezeu să as-
culte rugăciunile noastre 
și să ne binecuvânteze pe 
toți”, a spus părintele pa-
roh Adrian Tănăsoiu. 

Fascinanta 
poveste a 
lăcașului închinat 
Sfântului 
Pantelimon

Biserica ocrotită de 
Sfântul Pantelimon este 
la fel de veche ca și satul 
Pantelimon, fiind constru-
ită la mijlocul secolului al 
XVIII-lea. Potrivit  site-ului 
 protoieriailfovsud.ro, „pâ-
nă în anul 1880 în Pante-
limon a funcționat o biseri-
că construită din lemn. Ve-
chea biserică avea hramul 
Sf. Ierarh Nicolae și în ea 
slujeau preoții Voicu și 

Nae. Din cauza distrugeri-
lor provocate de incendiul 
din anul 1880, biserica 
veche din lemn a fost dă-
râmată și prin contribuție 
publică a fost construită 
o altă biserică, din cără-
midă. Reconstrucția s-a 
făcut după planurile ar-
hitectului N. Berechet. 
Construcția noii biserici, 
tot cu hramul Sf. Ierarh 
Nicolae, căreia mai târ-
ziu i s-a adăugat și cel 
al Sf. Pantelimon, a în-
ceput în data de 27 iulie 
1880, de Sf. Pantelimon, 
și s-a terminat în data de 
29 mai 1883, de prazni-
cul Sfinților Împărați Con-
stantin și Elena, când a 
fost sfințită. Pe temelia 
vechii biserici de lemn, 
s-a clădit noua biserică 
din cărămidă, în formă de 
cruce, cu două turle, după 

modelul bisericilor con-
struite în a doua jumătate 
a secolului al  XIX-lea. De-
a lungul timpului fundația 
bisericii a necesitat con-
solidări repetate din ca-
uza terenului alunecos 
și nisipos. Reparații suc-
cesive au fost efectuate 
în anii 1903 și 1937. Cu-
tremurul din anul 1940 a 
afectat grav structura de 
rezistență a bisericii și a 
provocat crăpături în zi-
duri. În 1942 au avut loc 
lucrări de restaurare ge-
nerală. În anii 1958-1959 
au avut loc alte lucări de 
reparație a bisericii. Au 
fost construite o nouă 
clopotniță din zid în locul 
celei vechi de lemn și o 
nouă capelă în cimitir. În 
anul 1984, după termina-
rea reparațiilor, biserica a 
fost din nou sfințită. Ex-

pusă în permanență cu-
tremurelor și instabilității 
terenului, în anul 1994 
au început noi lucrări 
generale de consolida-
re a fundațiilor și a zi-
durilor. În anul 2009 a 
fost refăcut, în totalitate 
acoperișul și tencuiala ex-
terioară, iar în anul 2012 
au fost înlocuite clopote-
le. Biserica adăpostește 
racla cu moaștele Sf. 
Pantelimon, care au fost 
strămutate de la biseri-
ca fostei mănăstiri Pan-
telimon, din curtea spi-
talului de pe insulă. În-
tre anii 1958-1959 biseri-
ca a fost repictată de că-
tre pictorul Ion Taflan, fi-
ind resfințită în anul 1965 

de către episcopul Antim 
Târgovișteanul, vicar pa-
triarhal. După consolida-
rea și restaurarea biseri-
cii între anii 1994-1997, 
s-a pictat din nou biseri-
ca de pictorii Marcel Co-
drescu și Dan Gogu. La 6 
septembrie 1998 biserica 
refăcută a fost resfințită 
de Preafericitul Părinte 
Patriarh Teoctist.” Înce-
pând din anul 2007, pă-
rintele Adrian Tănăsoiu 
este parohul lăcașului de 
cult. Prin grija sa, în ul-
timii zece ani, biserica a 
fost extinsă și moderniza-
tă. S-a realizat restaura-
rea picturii, înnoirea cata-
petesmei și a altor lucrări 
de ansamblu. 

Orașul Pantelimon 

Pelerinaj la moaştele Sfântului Pantelimon, vindecătorul bolnavilor şi 
ocrotitorul tuturor credincioşilor 

Sâmbătă, 27 iulie. Orașul Pantelimon 
a îmbrăcat, din nou, hainele strălucite 
și minunate, de sărbătoare creștină. 
Rugăciunile cele mai folositoare sufletului 
și cele mai frumoase cântări bisericești 
au răsunat în biserica închinată Sfântului 
Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, 
la marele praznic, până în miezul zilei. 

Ionela ChIrCu  

Pr. Adrian Tănăsoiu, parohul 
bisericii, îndemnând lumea la 
întărirea în credință

Pr. Nicolae Tănăsoiu, fostul 
paroh al bisericii prin grija căruia 
parohia a dăinuit peste generații

S-au făcut rugăciuni pentru 
ocrotirea întregului popor 

A răsunat glas de bucurie prin 
vocile membrilor Grupului 
Tronos, condus de părintele 
Mihail Bucă

Rugă și închinare la icoana Sf. 
Pantelimon 

Veșnica pomenire a celor suiți la 
Ceruri 

Împărtășirea credincioșilor cu 
Trupul și Sângele Domnului 

Pelerinii s-au rugat și s-au 
închinat la racla cu moaștele Sf. 
Pantelimon
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