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Voievodul Ștefan cel Mare, 
omagiat solemn în biserica 
părintelui Iulian Răduca

Parohia Mogoșoaia II și-a sărbătorit hramul istoric Parohia Mogoșoaia II, joi, 2 iulie. Sub 
coordonarea părintelui Iulian Răduca, 
parohul Parohiei Mogoșoaia II, părintele 
Claudiu Vrabie, de la biserica monument 
istoric ridicată de voievodul Constantin 
Brâncoveanu și părintele diacon Adrian 
Stolnicu, de la Catedrala Patriarhală,  
le-au dăruit credincioșilor momente de 
unică înălțare duhovnicească, prilejuite de 
cinstirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, 
la împlinirea celor 516 ani de la suirea sa la 
Ceruri. 

Ionela CHIRCU

Toată așezarea creștină din comuna 
Mogoșoaia a fost în sărbătoare în ziua de 2 iu-
lie. Binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare, 
un chip fără de asemănare în istoria României, 
a fost prăznuit și omagiat solemn, în sânul bi-
sericii păstorită cu iubire și dăruire de părintele 
Iulian Răduca. Astfel, cel mai mare voievod al 
Moldovei din epoca medievală, Sfânt al Bisericii 
Ortodoxe Române, Ștefan cel Mare a avut par-
te de o cinstire maiestuoasă în ziua hramului. 
Clericii au săvârșit o slujbă înălțătoare, demnă 
de un sfânt voievod, apărător de țară și ctitor 
de lăcașuri sfinte. După rânduielile bisericești, 
toți rugătorii care au participat la marele praz-
nic au avut întâlnire cu istoria țării. Clericii au 
dat curs paginilor glorioase din istoria Principa-
tului Moldovei care, sub conducerea lui Ștefan 
cel Mare a atins apogeul dezvoltării sale stata-
le. Și pentru ca bucuria sărbătorii să fie depli-
nă, slujba de pomenire a fost urmată de împăr-
țirea pachetelor cu alimente tradiționale, dăru-
ite credincioșilor din partea parohiei. “Sfântul 
Ștefan cel Mare nu a fost doar un conducă-
tor de armată. Prin firea, credința și apropie-
rea sa de sfânta biserică el a fost un învățător, 
un exemplu pentru toți. El știa că prin sem-
nul sfintei Cruci, cu sabia și cu semnul sfintei  
Cruci în mână, biruia. Și sfintele icoane, la loc 
de cinste. Nu lupta pentru sine, pentru mări-
re, ci lupta pentru neam și pentru credință. De 
aceea, iubiți credincioși, suntem datori să fim 
uniți în credință, în rugăciune și să facem fap-
tele bine plăcute lui Dumnezeu”, le-a spus pă-
rintele Claudiu Vrabie, credincioșilor. 

Părintele Iulian Răduca, 
parohul Parohiei Mogoșoaia 
II: “Îl iubim pe Sfântul Ștefan 
cel Mare și este o onoare să-l 

cinstim”
“Pentru noi este o datorie sfântă, o onoa-

re și o cinste să-l comemorăm pe voievodul 
Ștefan cel Mare și Sfânt, care este și unul din-
tre ocrotitorii parohiei noastre. Noua biserică 
ce va fi ridicată aici în curând îi va fi închi-
nată. Am primit acest hram din dorința ctito-
rului Nicolae Valentin Gheorghe care, în anul 
2015, la înființarea parohiei, a dorit ca noua 
parohie să aibă trei hramuri: Acoperământul 
Maicii Domnului, Sf. Efrem cel Nou și Sf. Voie-
vod Ștefan cel Mare și Sfânt. Deși, biserica ce 
va avea acest praznic încă nu este construită, 
din dragoste pentru acest mare sfânt ocrotitor 
care ne-a transmis, nouă, celor de astăzi, o 
moștenire neprețuită prin libertatea neamului 
și credința ortodoxă, noi îl prăznuim anual în 
parohia noastră”, ne-a spus părintele paroh, 
Iulian Răduca. Pentru că și-a iubit neamul și 
s-a jertfit pentru el, Biserica Ortodoxă Româ-
nă a hotărât canonizarea voievodului. “Ștefan 
cel Mare a cârmuit Țara Moldovei 47 de ani, 
înarmat cu platoșa credinței în Dumnezeu, cu 
cea a postului și rugăciunii și cu multe fap-
te ale dragostei creștine închinate Bisericii și 
poporului său. A zidit un foarte mare număr 
de biserici și mânăstiri, înzestrându-le cu ce-
le necesare sfintelor slujbe, ca un purtător de 
biruință a luptat cu prețul vieții sale până la 
jertfelnicie pentru apărarea hotarelor țării și 
a credinței strămoșești, fiind numit apărător 
al creștinătății, a miluit pe săraci și a răsplă-
tit pe luptătorii oșteni, a arătat îndurare și pe 
cei greșiți i-a îndreptat”, se arată în Tomosul 
de canonizare.


