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Preotul paroh Flo-
rin Ionică, de la Parohia 
Afumați II, unde biserica 
situată pe DN2 București 
- Urziceni poartă hra-

mul ”Sfântului Mare Mu-
cenic Dimitrie” și, mai 
de curând, și un al doi-
lea hram, cel al ”Sfântu-
lui Ierarh Pahomie de la 

Gledin”, ne-a povestit că 
aceasta a fost construi-
tă între anii 1932-1940 și 
sfințită pentru prima dată 
la finalizarea construcției. 
Anii au trecut și, firesc, a 
apărut necesitatea reno-
vării, restaurării și conser-
vării lăcașului, a picturii 
murale din interior, a ca-
sei parohiale și a cimitiru-
lui. A fost solicitat ajutorul 
autorității locale, și aces-
ta nu a întârziat să apară 
și să se concretizeze. Pri-
mele intervenții au fost la 
vechiul gard, care a fost 
înlocuit cu ”un gard mo-
numental, cu trei porți de 
acces din fier forjat și pa-
nouri luminate pe timp de 
noapte. Realizarea aces-
tuia arată recunoștința 
pentru cei adormiți din 
familiile noastre, care ră-
mân permanent vii în me-
moria și în inimile noas-
tre și respectul oferit pen-

tru toți cetățenii comunei 
Afumați”, spunea Gabri-
el Dumănică, la începe-
rea lucrărilor. Acestea au 
continuat cu intervenții 
mai ample de renova-
re propriu-zisă a biseri-
cii parohiale. S-a înlocuit 
acoperișul vechi cu înve-
litori de tablă de tip zinc-
titan, s-a refăcut fațada, 
s-au montat piatră orna-
mentală pe brâul bisericii 
și termopan-stejar în prid-
vorul acesteia, s-a refăcut 
zugrăveala exterioară, in-
teriorul a fost reamena-
jat, s-a montat centra-
lă termică, căldura a fost 
introdusă prin pardosea-
la bisericii, s-a placat cu 
granit interiorul bisericii, 
iar în anul 2015 a înce-
put restaurarea lucrărilor 
de pictură murală. S-au 
reabilitat clopotnița, lu-
mânărarul, casa parohia-
lă și, de jur-împrejurul bi-

sericii s-au realizat în mo-
zaic 39 de medalioane pe 
care s-au montat chipuri 
de sfinți. În zona lor s-au 
pus reflectoare, care asi-
gură iluminatul pe timpul 
nopții. La fel, la cimitirul 
nou s-a realizat iluminatul 
cu lămpi și s-au reabilitat 
aleile principale și secun-
dare. La biserica pe care 
acum localnicii o numesc 
”biserica nouă”, pe 28 fe-
bruarie 2016, Preaferici-
tul Părinte Patriarh Daniel 
a sfințit pictura și a bine-
cuvântat lucrările realiza-
te la această parohie în-
tre anii 2013 și 2016. Sluj-
ba de sfințire a fost prece-
dată de Sfânta Liturghie, 
săvârșită de Preasfințitul 
Părinte Timotei Prahovea-
nul, Episcop-vicar al Ar-
hiepiscopiei Bucureștilor. 
Cu prilejul sfințirii pictu-
rii sfântului lăcaș, Întâi-
stătătorul Bisericii Orto-

doxe Române a acordat 
bisericii Parohiei Afumați 
II și un al doilea hram, 
așa cum arătam mai sus 
- ”Sfântul Ierarh Paho-
mie de la Gledin”, Episco-
pul Romanului, prăznu-
it pe 14 aprilie. Patriarhul 
României a acordat atunci 
Ordinul ”Sanctus Stepha-
nus Magnus” pentru mi-
reni primarului Gabriel 
Dumănică și a dăruit pen-
tru biserica comunității o 
cruce de binecuvântare 
și mai multe cărți de cult. 
Părintele paroh Florin Io-
nică a oferit Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel și 
Preasfințitului Părinte Ti-
motei Prahoveanul câte o 
icoană cu chipul Sfântului 
Mucenic Dimitrie. Bucuria 
acestui moment sărbă-
toresc a fost întregită de 
momentul festiv al ofe-
ririi titlului de ”Cetățean 
de onoare” al localității 

Afumați Patriarhului Ro-
mâniei, de către primarul 
Gabriel Dumănică.

O biserică 
frumoasă

”A fost un moment is-
toric unic în viața biseri-
cii parohiale și a comu-
nei Afumați, toate aces-
tea fiind posibile prin mi-
la Domnului, prin Înalta 
Binecuvântare a Patriar-
hului Daniel, prin efortu-
rile domnului primar Ga-
briel Dumănică, prin mun-
ca și jertfa de câțiva ani a 
credincioșilor afumățeni. 
Avem acum o biserică fru-
moasă, care astăzi repre-
zintă un punct cheie de 
istorie și spiritualitate în 
viața comunei Afumați”, 
ne-a declarat preotul pa-
roh Florin Ionică. Aces-
ta a ținut să aminteas-
că evenimentele cultural-
duhovnicești importan-
te petrecute la Parohia 
Afumați II și a vorbit des-
pre aducerea, cu înalta bi-
necuvântare a Preaferici-
tului Părinte Patriarh Da-
niel, în anul 2017, pen-
tru prima dată în comu-
nitatea afumățeană, a 
moaștelor Sfântului Ierarh 
Nectarie de la Eghina. Ra-
cla a fost adusă de la Ca-
tedrala Patriarhală din 
București și timp de trei 
zile credincioșii - nu doar 
din Afumați - s-au închinat 
cinstitului odor. În 2018, 
un alt eveniment de su-
flet a fost aducerea de pe 
”Colina Bucuriei” în biseri-
ca împodobită pentru eve-
niment cu mulțime de flori 
albe, a moaștelor Sfinților 
Împărați Constantin și Ele-
na. ”Este un moment de 
bucurie și sărbătoare aici, 

la Parohia Afumați II,  căci, 
iată, la un an după ce în 
biserica dvs. au poposit, 
de la Catedrala Patriarha-
lă, moaștele Sfântului Ie-
rarh Nectarie de la Eghi-
na, prin dragostea părin-
telui paroh, cu sprijinul 
domnului primar și al Con-
siliului Local, Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel a 
acordat înalta binecuvân-
tare pentru ca aici să po-
posească sfintele moaște 
ale Sfinților Împărați În-
tocmai cu Apostolii, Con-
stantin și maica sa, Ele-
na”, spunea atunci părin-
tele Cristian Burcea, Pro-
topopul Protoeriei Ilfov 
Nord.

A urmat apoi momen-
tul 11 octombrie 2019, 
când Biserica Parohiei 
Afumați II a primit spre în-
chinare pentru totdeauna, 
prin înalta binecuvânta-
re a Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel, un frag-
ment din sfintele moaște 
ale Sfântului Nectarie de 
la Eghina, mare făcător 
de minuni și tămăduitor 
de boli.

”În continuare ne do-
rim ca prin mila Domnu-
lui, cu ajutorul domnului 
primar și Consiliului Local, 
să realizăm alte și alte lu-
crări de înfrumusețare a 
bisericii parohiale. Acum 
se lucrează la o nouă casă 
parohială și vreau să sub-
liniez aici că, la toate lu-
crările de restaurare și re-
novare și în organizarea 
evenimentelor cultural-
duhovnicești în Parohia 
Afumați II, permanent am 
mers la ușa domnului pri-
mar, am bătut, iar dânsul, 
ca un prieten drag al lui 
Dumnezeu, a avut mereu 
deschidere în susținerea 

acestor proiecte. Fără 
această susținere și fă-
ră bunăvoința consilieri-
lor locali, nu puteau fi re-
alizate aceste lucruri”, a 
concluzionat preotul pa-
roh Florin Ionică.

Clopotniță și 
capelă noi, la 
”biserica veche”

În Parohia Afumați I, 
”biserica veche” își păs-
trează forma sub care a 
fost construită - de cora-
bie, cu ziduri de o grosi-
me ce ar face invidioasă 
orice cetate medievală. A 
fost sfințită în anul 1696 
și poartă hramul ”Adormi-
rii Maicii Domnului”. Edifi-
ciul figurează pe lista mo-
numentelor istorice și a 
fost ridicat din dragostea 
și pe cheltuiala stolnicu-
lui Constantin Cantacuzi-
no, mărturie a vechimii și 
despre ctitorul său stând 
pisania așezată deasupra 
intrării în biserică: ”Cu vo-
ia și ajutorul Preasfintei 
Tris Ipostatei Treimi, în 
slava și lauda de Dumne-

zeu Născătoarei Pururea 
Fecioarei Maria. Această 
Sfântă și Dumnezeiască 
biserică, Constantin Can-
tacuzino, biv vel stolnic 
din temelie o au ridicat, 
o au făcut și o au înfru-
musețat întru pomenirea 
de veac a părinților, moși-
lor și strămoșilor săi, ai lui 
și a tot rodului și neamu-
lui la anul de la zidirea lu-
mii 7204 și de la spasenie 
[mântuire - n.n.] 1696”. 
Datând din aceeași peri-
oadă, în partea stângă a 
intrării, o piatră funerară 
din 1703 păstrează peste 
secole numele unor mem-
bri ai familiei stolnicului.

Și aici, în ultimii ani 
 s-au realizat investiții im-
portante. Între 2013-
2014, cu Binecuvânta-
rea Preafericitului Patri-
arh Daniel, la biserică s-
au realizat reparații ca-
pitale: înlocuirea totală 
a acoperișului, deoarece 
structura de lemn putrezi-
se și se putea prăbuși ori-
când peste oameni. ”Am 
pus la punct și un sistem 
de colectare a apelor plu-

viale. La cimitir, am fă-
cut împrejmuirea cu gard 
și amenajarea străzii cu 
podețe, cu trotuar, șanțuri 
betonate și am asfal-
tat. De asemenea, stra-
da pe care se află cimiti-
rul am dotat-o cu parca-
re. Apoi, noua clopotniță 
-”Tinda Raiului”, cum îi 
spun afumățenii, am fă-
cut-o și pentru a pune 
în valoare biserica-mo-
nument istoric. Întrucât 
aceasta este amplasată 
în interiorul curții cona-
cului Cantacuzino, la pes-
te 70-80 de metri de dru-
mul județean, înconjurată 
de zidurile vechi, dar și de 
sedii de firme, nu era pu-
să în valoare așa cum i se 
cuvine. Vechea clopotniță 
din metal putea pune și 
ea în pericol viața oame-
nilor, prăbușindu-se pes-
te ei. S-a ales ca noul am-
plasament să fie la limita 
de proprietate cu DJ100 și 
ne-am dorit să integrăm 
noua construcția armoni-
os în peisajul arhitectural 
al monumentului istoric și 
al zonei. Am reinstalat ce-
le trei clopote vechi la o 
înălțime de circa 8 metri 
și acum se aud mai bine, 
într-un perimetru mai ma-
re”, ne-a povestit prima-
rul. Finanțarea lucrărilor a 
fost asigurată, în propor-
ție de 90%, cu bani de la 
Primăria Afumați și cu do-
nații de la credincioși. Ca-
pela nouă de la parohia 
Afumați I deservește am-
bele parohii ale comunei, 
și este folosită pentru de-

punerea celor adormiți și 
pentru oficierea slujbelor 
de înmormântare, dar și 
pentru oficierea Sfintei Li-
turghii. ”Primăria și Consi-
liul Local Afumați sunt ală-
turi de ambele parohii din 
comună. Am fost, suntem 
și vom fi alături de Paro-
hia Afumați I, cu biseri-
ca veche și cimitirul vechi, 
dar și de Parohia Afumați 
II, cu biserica nouă și ci-
mitirul cel nou. Partene-
riatul nostru, încheiat în-
tre biserică – școală – pri-
mărie - comunitate a dus 
la realizarea unor lucruri 
foarte frumoase și im-
portante, care au dus, la 
rândul lor, la dezvoltarea 
și modernizarea comu-
nei Afumați. Avem foar-
te multe proiecte finaliza-
te care au schimbat ima-
ginea localității în bine. 
Această bună colabora-
re reprezintă cheia suc-
cesului. În Afumați chiar 
există o viață culturală, 
educațională și spirituală 
bogată. Iar partea spiritu-
ală are un rol foarte im-
portant, oamenii participă 
la slujbe, dar și la cercuri 
pastorale (de 1-2 ori/an). 
S-au făcut investiții im-
portante, an de an, atât 
la bisericile din comună, 
cât și la cimitirele celor 
două parohii. Și, va urma 
o nouă etapă - după ce se 
va stabili de comun acord 
cu preoții din Afumați - și 
anume sfințirea noii cape-
le, apoi pictarea aceste-
ia”, ne-a declarat primarul 
Gabriel Dumănică.

actualitateactualitate

La Afumaţi, credinţa în Dumnezeu se însoţeşte 
cu faptele!

 Primarul 
Gabriel 

Dumănică și 
Consiliul Local, 
constant alături 
de Biserică  
Credincioșii 
afumățeni 
se bucură 

de refacerea 
lăcașelor de cult 
și întâmpină cu 
inima deschisă 

evenimente 
cultural-

duhovnicești din 
localitate

Afumățenii sunt oameni credincioși, iar 
biserica ocupă un loc important în viața 
comunității. De aceea, ei sunt și foarte atenți 
la ce înseamnă cu adevărat un ”bun creștin”. 
Așa că, fără pic de îndoială, pot spune despre 
primarul lor și despre consilierii locali că, prin 
faptele lor, au dovedit că sunt mereu alături 
de biserică, de toți preoții din comună și 
de enoriași. Cele două biserici și cele două 
cimitire ale Parohiilor Afumați I și Afumați II 
au fost, de-a lungul mandatelor de primar ale 
lui Gabriel Dumănică, reabilitate și restaurate, 
conservate cu mare grijă, cu fonduri alocate 
de la bugetul local, iar evenimentele cultural-
duhovnicești petrecute aici au avut mare 
însemnătate în inima credincioșilor din 
localitate și nu numai.

Carmen Istrate


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

