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La ceas de ma-
re sărbătoare creștină, 
credincioșii din orașul 
Otopeni și din localitățile 
învecinate, au lăsat deo-
parte toată grija cea lu-
mească și au asistat cu 
aleasă bucurie și sme-
renie la slujba închina-
tă Născătoarei de Dum-
nezeu. În sunetul cald 
al clopotelor, ei au um-
plut biserica păstorită cu 
multă dragoste de părin-
tele Radu Bujor împreu-
nă cu părintele Cristian 
Burcea, Protopopul Pro-
topopiatului Ilfov Nord, 
aproape din zorii zilei. 
De fapt, marea sărbă-
toare a deschis larg ușile 
lăcașului sfânt încă de 
sâmbătă seară, când un 
ales sobor alcătuit din 15 
preoți a înălțat la Ceruri, 
cele mai profunde rugă-
ciuni de mulțumire, vin-
decare și mântuire. Sluj-
ba marelui praznic Împă-
rătesc a fost una de o ra-
ră frumusețe duhovni-
cească. Preoții au cântat 
ca niște îngeri ai Cerurilor 
în cinstea Domnului și a 
Maicii Sale. Iar vocile im-
pecabile, calde și mângâ-
ietoare ale membrilor Co-
rului Symbol, al Patriarhi-
ei Române, care au dat 
răspunsurile la strană, au 
adăugat și mai multă sen-
sibilitate și emoție sărbă-
torii comunității creștine 
din Otopeni. 

Bucurie sfântă 
Două zile au slăvit-o 

și au preamărit-o otope-

narii pe Maica Domnului, 
ocrotitoarea lor și a între-
gii așezări creștine. De 
la copii până la tineri și 
bătrâni, oameni de toa-
te vârstele au ținut nea-
părat să o cinstească și 
să-i mulțumească Celei 
ce este mai cinstită de-
cât Heruvimii și mai mă-
rită fără de asemănare 
decât Serafimii, pentru 
că Ea, cu sufletul Său iu-
bitor de Mamă, bate ne-
încetat la ușa inimii Fiu-
lui Său, Iisus Hristos, și-i 
ajută în nevoi. Au fost, 
așadar, două zile încunu-
nate cu o atmosferă de 
înaltă trăire duhoviceas-
că. S-a simțit în aer bucu-
ria, lumina și căldura pe 
care preoții slujitori  le-au 
sădit în sufletele localnici-
lor, care au asistat la Pri-
veghere, la Sfânta Litur-
ghie și la toate rânduie-
lile specifice hramului. 
Praznicul închinat Maicii 
Domnului, de la Otopeni, 
s-a încheiat cu împărțirea  
unor pachete cu alimen-
te pentru credincioșii ca-
re au participat la hram. 
Nu mai puțin de 300 de 
pachete, pregătite cu su-
flet și sfințite de preoți, 
au fost dăruite cu bucurie 
după ce enoriașii au fost 
miruiți de către părinte-
le Protopop, Cristian Bur-
cea. Pachetele au ajuns 
la credincioși prin gene-
rozitatea primarului Silviu 
Gheorghe și a membrilor 
Consiliului Local. 

„Suntem copleșiți de 
emoție, de bucuria săr-
bătorii, de mulțimea cre-

dincioșilor prezenți astăzi 
în biserică, de mulțimea 
copiilor pe care i-am vă-
zut venind să primească 
Trupul și Sângele Mântu-

itorului Iisus Hristos di-
naintea Sfântului Altar. 
Acestea sunt lucruri ca-
re ne aduc bucurie și ne 
dau speranță că poporul 
acesta nu este un popor 
pierdut că, iată, Maica 
Domnului, ocrotitoarea 
noastră ne poartă de gri-
jă și ne crește copiii sub 
Acoperământul Său și 
sub ocrotirea Sa. În sufle-
tele noastre înmugurește 
speranța că neamul aces-
ta creștin, dreptcredin-
cios, care este locuitor 
al Grădinii Maicii Domnu-
lui, nu va pieri. Într-ade-
văr țara aceasta frumoa-
să este Grădina Maicii 
Domnului și Maica Dom-
nului este ocrotitoarea ei. 
De trei ani este și ocro-
titoarea bisericii noastre 
și a acestui oraș binecu-
vântat de Dumnezeu. Să-

Pe 7 și 8 septembrie, la Otopeni...

Inimile localnicilor au bătut, la unison, pentru Maica Domnului 

Biserica Nașterea Maicii Domnului, din 
Otopeni, duminică, 8 septembrie. Prima 
mare sărbătoare a anului bisericesc a 
umplut lăcașul sfânt din Otopenii de Sus 
de rugăciune și de frumos. O mare de 
credincioși a căror inimi bat necontenit 
pentru bunătatea, blândețea și mărinimia 
Maicii Domnului s-au recules și au adus 
slavă și închinare Sfintei Sfintelor.     

Ionela ChIrCu

i înălțăm cântări din inimă 
și să-i mulțumim Bunului 
Dumnezeu că ne-a dat-o 
acoperământ și ocrotitoa-
re a vieții noastre”, a spus 
părintele Cristian Burcea, 
Protopopul Protopopiatu-
lui Ilfov Nord.  

Printre credincioșii ca-
re au asistat cu bucurie în 
suflet la marele Praznic 
Împărătesc, s-a aflat și 
primarul orașului Otopeni, 
Silviu Gheorghe, care  s-a 
rugat în tihnă, a adus în-
chinare, i-a mulțumit, a 
cinstit-o și a preamărit-o 

pe Maica Domnului, cea 
care l-a ajutat să-și împli-
nească misiunea de a le 
oferi localnicilor spre în-
chinare, un loc frumos, 
înălțător și impunător. Pri-
marul s-a împărtășit cu 
harul Maicii Domnului ală-
turi de fiul său, deputa-
tul PNL, Daniel Gheor-
ghe. „Este o mare bucurie 
să mă aflu aici, în mijlocul 
credincioșilor din Otopeni 
și, mai presus de toate, 
pentru că noi întreaga co-
munitate din Otopeni sun-
tem alături de Sfânta Fe-

cioară Maria în această zi 
a Nașterii Maicii Domnu-
lui care reprezintă și hra-
mul bisericii mari, biseri-
cii noi de aici, din Otope-
nii de Sus. Pentru noi, toți 
creștinii, aceste zile sunt 
deosebit de importan-
te deoarece ne aduc mai 
aproape de Dumnezeu și 
ne dau sensul a ceea ce 
trebuie să fie existența 
omului, deoarece, viața 
materială este trecătoa-
re, iar viața spirituală es-
te cea spre care trebu-
ie să tindem cu toții prin 
fapte, prin cuvinte, prin 
gânduri și prin felul în ca-
re știm să ne ducem noi 
viața de acum și până la 
capătul ei. Sfânta Fecioa-
ră Maria este cunoscu-
tă pentru faptul că ajută 
credincioșii în momente-
le grele, le aduce mângâ-
iere, alinarea suferințelor 
trupești și sufletești. (...) 
Drumul creștinului trebu-
ie să meargă către Bise-
rică și noi trebuie să ră-
mânem atașați de Biseri-
că și să înțelegem că ni-
mic nu poate fi făcut fără 
Dumnezeu. Relația dintre 
om și biserică este una 
esențială în viața fiecă-
ruia dintre noi, este pre-
cum relația dintre suflet 
și trup. Noi, ca români, 
suntem un popor creștin, 
iar Biserica Ortodoxă este 
instituția fundamentală a 
neamului românesc, sub 
aspect spiritual, moral și 
identitar. Legătura pe ca-

re noi trebuie să o culti-
văm cu Biserica Ortodo-
xă trebuie să fie una ne-
întreruptă și una care să 
ducă la consolidarea valo-
rilor morale în societate, 
la regăsirea coeziunii și a 
liniștii noastre atât la nivel 
macro, cât și la nivel per-
sonal. Biserica este un loc 
de comuniune, de mărtu-
risire și de împărtășire și 
Împărtășanie în același 
timp. Este locul în ca-
re noi, oamenii, ne adu-
năm în numele Domnului 
nostru Iisus Hristos spre 
a-L cinsti pe Dumnezeu și 
spre a cinsti sfinții Biseri-
cii care s-au jertfit pentru 
mărturisirea adevărului și 
care ne-au lăsat aceas-
tă bogăție de credință, 
ne-au lăsat învățătura bi-
sericii. În afara bisericii, 
nu există mântuire. (...) 
Preoții din biserica noas-
tră sunt oameni care ră-
mân întotdeauna atașați 

valorilor creștin ortodoxe 
tradiționale și nu se dau 
înapoi nici în momente-
le grele și nici când sunt 
supuși unor încercări. Am 
tot respectul față de ei și 
le acord toată susținerea, 
prietenia și stima mea ca 
cetățean al orașului Oto-
peni și ca enoriaș al Pa-
rohiei Otopenii de Sus, 
al acestei biserici super-
be pe care eu o consider 
cea mai mare împlinire 
și realizare a comunității 
din Otopeni, din acest 
secol. Aici, toți au meri-
tul lor, atât preoții cât și 
administrația publică lo-
cală, conducerea orașului 
nostru cât și credincioșii 
care, iată, în zi de dumi-
nică sau de mare sărbă-
toare umplu această bi-
serică și trăiesc cu bu-
curie fiecare apropiere a 
lor de Dumnezeu”, ne-a 
spus deputatul PNL, Da-
niel Gheorghe. 

Maica 
Domnului 
ne este 
acoperământ 
și ocrotitoare în 
viața de zi cu zi”

Protopopul 
 Protopopiatului 
 Ilfov Nord

Părintele  Cristian Burcea

Iubim Biserica 
Ortodoxă 
și suntem 
atașați valorilor 
creștine”

deputat PNL

Daniel 
 Gheorghe

Icoana reprezentativă a 
hramului bisericii închinate 
Nașterii Maicii Domnului 

Unul dintre momentele de înaltă 
frumusețe duhovnicească din 
timpul slujbei 

La final, toți credincioșii 
au fost miruiți 

Părintele Vasile Mălăeț, slujitor 
în sfântul lăcaș

(de la stg. la dr.) – Părintele Radu 
Bujor, parohul bisericii și părintele 
Cristian Burcea, Protopopul 
Protopopiatului Ilfov Nord 

Părintele 
Protopop, o 
inimă plină de 
glorie și laudă 
lui Dumnezeu 
și Maicii Sale, 
Preacurata 
Fecioară Maria 

Dovada că la Otopeni credința 
s-a păstrat peste generații

Îngerașii Corului Symbol al Patriarhiei Române, 
condus de conf. univ. dr. Luminița Guțanu 
Stoian, ne-au purtat între muzică și Dumnezeu 

Deputatul PNL Daniel Gheorghe, 
ca întotdeauna, în mijlocul 
credincioșilor 

Împărtășirea cu Trupul și 
Sângele Domnului 
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