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Sub coordonarea 
Preasfințitului Părin-
te Varlaam Ploieșteanul,
Episcop-Vicar Patriarhal,
clericii din parohiile în-
vecinate l-au cinstit în
chip deosebit pe Sfântul
Nectarie, protectorul co-
munei Afumați. Sute de
credincioși, în frunte cu
primarulGabrielDumăni-
că,s-au închinat la racla
cu sfintele sale moaște,
s-au rugat pentru ierta-
reapăcatelor,pentru să-
nătate,șiaucerutajutor
spre rezolvarea proble-
melor care-i macină. La
Afumați,deSfântulNec-
tarieaufostdouăzilemi-
nunate, de rugăciune,
slavă și închinare adu-
se sfântului care vinde-
căbolilegreleși-iapropie
pecredincioșideDumne-
zeu.Traiulduhovnicescal
ierarhuluicare-iocrotește
pe afumățeni și o parte
dinminunilesaleaufost
prezentate credincioșilor
de Preasfințitul Părinte
Varlaamcare,prinfirea-i
caldă și blajină a cucerit
inimiletuturor.“Înaceas-
tă zi sfântă, aducem un
mesaj de binecuvântare
și recunoștință din par-
teaPreafericituluiPărinte
Daniel,PatriarhulBisericii
Ortodoxe Române, către
părintele paroh și către
toatălumeadeaici,pen-
tru că laAfumați cande-
la credinței nu se stinge
niciodată”,aspus, încu-
vântareasadesuflet,Pă-
rinteleVarlaam.

“La data de 11 oc-
tombrie,BisericaParohiei
AfumațiIIaprimitpentru
totdeauna,prinînaltabi-
necuvântareaPreaferici-
tuluiPărintePatriarhDa-
niel,unfragmentdinsfin-
tele moaște ale Sfântu-
luiNectariedelaEghina,
mare făcător de minuni
șitămăduitordeboli.De

aceea, vineri, pe 8 no-
iembrie, începândcuora
17.00 și sâmbătă, 9 no-
iembrie,delaora09.00,
ne-am rugat cu evlavie
Sfântului Ierarh Necta-
rie,împreunăcuunsobor
deosebitdeslujitorișiun
cor distins. Astfel, Sfân-
tul Nectarie a fost prăz-
nuit,înprimulan,cama-
reocrotitor și făcătorde
minunilaParohiaAfumați
II. Le mulțumim tuturor
celor care ni s-au alătu-
ratînrugăciuneînaceste
ziledebucurieșievlavie
sinceră! Este o minune
căavemînbisericanoas-
trăomicăpartedinaces-
teodoaredeneprețuit.Îi
mulțumescPărinteluiPa-
triarh, Preasfințitului Pă-
rinteVarlaamPloieșteanul
pentrucăne-amângâiat
inimilecuoslujbăatâtde
frumoasășidomnuluipri-
mar,caredefiecaredată
ne sprijină cu toată dra-
gosteașituturorcelorca-
re au făcut ca moaștele
Sfântului Nectarie, unul
dintre ceimai importanți
sfinți ai Ortodoxiei, să
ajungă și să rămână la
noi”,aspuspărintelepa-
roh,FlorinIonică.

“OmagiereaSfântului
Nectarie,protectorulnos-
tru, este un eveniment
deosebit de important
pentru comuna Afumați,
fosta proprietate a dom-
nitoruluiȚăriiRomânești,
Radu de la Afumați. Es-
teunmomentunic,într-o
comună încărcată de is-
torie. Alături de biseri-
ca veche, care este un
veritabil monument is-
toric, construit în 1696,
de vestigiile istorice ca-
resuntcuprinseînPatri-
moniul cultural național
alRomâniei, lacategoria
A, de conacul Stolnicului
Constantin Cantacuzino,
un alt monument istoric

de o valoare inestimabi-
lă, ridicat în anul 1696,
acestea dau un plus de
valoareculturală, istorică
și spirituală comunității
noastre.BisericaParohiei
AfumațiIIesteobiserică
frumoasă, lacares-a in-
vestitmult în ultimii ani.
Lemulțumesc celor care
ne-au fost aproape de-a
lungul timpului și celor
care au contribuit la or-
ganizareaimpecabilășia
evenimentuluinostrudin
acesteziledesărbătoare!

Biserica Parohiei Afumați
IIesteobisericăvrednică
să găzduiască moaștele
SfântuluiNectarie,numit
șitămăduitorulbolnavilor
decancer.Mi-amdoritca
sfinteleodoaresăajungă
și să rămână definitiv în
comunitateanoastrăspre
ocrotirea localnicilor. Să
fițiiubițișiocrotițideha-
rul Divin al Sfântului Ie-
rarhNectariede laEghi-
na”, a spus Gabriel Du-
mănică, primarul comu-
neiAfumați.

Sfântul Nectarie, 
prăznuit ca mare 
ocrotitor şi făcător 
de minuni, în Parohia 
Afumaţi II

Două zile de închinare la 
racla cu sfintele moaşte 

Comuna Afumați a îmbrăcat din nou, 
haine de sărbătoare în seara zilei de 
8 și în dimineața zilei de 9 noiembrie, 
atunci când Biserica Ortodoxă Română 
l-a prăznuit pe Sfântul Nectarie de la 
Eghina. La aproape o lună de la aducerea 
moaștelor sfântului mare făcător de 
minuni al lumii, în Parohia Afumați II 
inimile localnicilor au bătut, din nou, la 
unison pentru ocrotitorul lor spiritual. 

Ionela ChIrCu

Este o minune 
să avem 
aceste odoare 
de neprețuit”

parohul Parohiei 
Afumați II

Părintele  
Florin Ionică

Să fiți iubiți 
și ocrotiți de 
harul Sfântului 
Nectarie!”

primarul  
comunei Afumați

Gabriel 
Dumănică


