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zăm două tabere de tine-
ret, una dedicată copiilor 
conștiincioși ,dar care pro-
vin din familii defavoriza-
te și cealaltă, dedicată ti-
nerilor din centrele de pla-
sament de la Voluntari și 
Periș, aflate în subordinea 
Consiliului Județean Ilfov. 
De altfel, noi colaborăm 
foarte bine și cu Direcția 
de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Ilfov 
care este o deconcentrată 
aflată în subordinea Con-
siliului Județean Ilfov. Din-
colo de parteneriatul de 
finanțare europeană pri-
vind renovarea, restaura-
rea bisericii monument is-
toric, încercăm pe cât po-
sibil, să interacționăm cu 
celelalte instituții din județ 
să avem o colaborare 
fructuoasă bineînțeles, în 
sprijinul semenilor noștri, 

unii dintre aceștia fiind 
marcați de anumite ne-
voi. Am avut o paletă di-
namică și diversificată de 
evenimente culturale atât 
în 2019, cât și în 2020. 
De fapt, seria evenimen-
telor culturale am dema-
rat-o în 2015. De atunci 
încercăm să aducem un 
plus de valoare zonei de 
nord a județului Ilfov. Ne 

dorim ca oamenii să em-
patizeze și cu altă latu-
ră misionară și pastora-
lă a bisericii. Iată, biserica 
nu se rezumă doar la ac-
tul eclesiastic, la actul cul-
tic, ea are și o importan-
tă implicare în misiunea și 
în viața cetății de zi cu zi. 
Evenimentul de astăzi es-
te angrenat în peisajul du-
hovnicesc al Postului Ma-

re și, dincolo de postirea 
trupească, noi încercăm 
să postim și duhovnicește 
și, în același timp, să cul-
tivăm sufletul și mintea 
noastră cumva călăuzin-
du-ne către slăvita sărbă-
toare a Învierii Domnului 
Iisus Hristos. De  aceea, 
astăzi a fost o întrepătrun-
dere între icoană, obiect 
artizanal, grafică, gravu-

ră și muzică psaltică, o 
frumoasă întrepătrunde-
re care credem noi că a 
ajuns la inimile oamenilor 
și le aduce bucurie, nădej-
de, speranță și-i întărește 
în acest periplu de suflet 
pentru întâmpinarea cum 
se cuvine, a sărbătorii În-
vierii Domnului. Este o ga-
lerie destul de bogată. 
Partea dreaptă este dedi-
cată prin excelență pictu-
rii icoanei, iar cea stângă, 
gravurii, graficii și obiecte-
lor artizanale în care ce-
ramica tradițională iese în 
evidență precum și cru-
cile și obiectele artizana-
le cruciforme. Este un an 
în care Biserica Ortodo-
xă se îndreaptă cu mul-
tă grijă către cimitire și 
către personalitățile ca-
re se odihnesc în cimi-
tire, iar crucile acestea 

tradiționale sunt deosebi-
te, valorifică simboluri și 
interpretări pe care nu-
mai artiștii plastici care le 
pun la dispoziția noastră 
ni le pot mărturisi și tra-
duce în înțelegerea colec-
tivă. Tradițiile sunt expre-
sii faptice ale credinței, 
materializate prin gesturi, 
văzute în obiecte, auzite 
în grai de poveste și odă, 
îmbucurate sau înlăcrima-
te, prin versuri de bala-
de. La jale sau la bucurie, 
tradițiile sunt nelipsite. Ele 
dau sens, explică mistere, 
transcriu prin simboluri, 
legi nescrise ancestra-
le și nepieritoare. Un po-
por fără credință și tradiție 
își pierde seva și nu are 
obârșie”, a spus părinte-
le Ieromonah Hrisostom 
Iorgulescu, secretarul Mă-
năstirii Sitaru. 

În ciuda vremurilor 
grele care și-au pus adânc 
amprenta peste noi toți, 
comunitatea din Grădiștea 
și-a păstrat intacte atât 
tradițiile și obiceiurile, cât 
și respectul și dragostea 
pentru credința creștină 
și pentru întreg neamul 
românesc. Ne-au dovedit 
acest lucru chiar și dumini-
că, 4 aprilie când, respec-
tând măsurile de protecție 
împotriva răspândirii no-
ului coronavirus, au venit 
cu sufletul deschis la Mă-
năstirea Sitaru din locali-
tate pentru a asista la ver-
nisajul expoziției de icoa-
ne ortodoxe “Credință și 
Tradiție”, care a unit cultu-
ra cu generozitatea, bună-
tatea și spiritualitatea.

Evenimentul organi-
zat de Mănăstirea Sfântul 
Nicolae Sitaru din comu-
na Grădiștea, în partene-
riat cu Consiliul Județean 
Ilfov a avut loc în sala mu-
zeală a lăcașului de cult și 
a fost coordonat și mode-
rat de părintele Ieromo-
nah Hrisostom Iorgulescu. 
Printre cuvântările de su-
flet adresate de către pă-
rintele coordonator, vizi-
tatorii s-au bucurat și de 
un superb recital de mu-
zică bizantină susținut de 
Protopsaltul Romeo Tudo-
rache. Troparul Sfântului 
Nicolae, Troparul Sfinților 
Apostoli Petru și Pavel 
și Troparul Nașterii Mai-
cii Domnului care au fost 
interpretate impecabil au 
încântat toți participanții. 
Printre invitații de seamă, 
la vernisaj s-a aflat și Ale-
xandrina Niță, directorul 
Centrului Județean pen-
tru Conservarea și Promo-
varea Culturii Tradiționale 
Ilfov, unul dintre marii 
susținători ai proiectelor 
Mănăstirii Sitaru. Aceasta 
a adresat felicitări și gân-
duri alese organizatorilor 

și publicului spectator. 
„Sunt vreo 10 - 12 

ani de când au început 
demersurile pentru re-
staurarea mănăstirii și a 
obiectivelor de aici. Au 
trecut 12 ani în care s-
au obținut toate avizări-
le și în sfârșit s-a obținut 
și finanțarea ca să vedem 
la această minune de mă-
năstire, pe care o putem 
aprecia cu toții, valoarea 
ei extraordinară arhitec-
turală și istorică. Ne aflăm 
aici și din dorința de a fi 
cât mai aproape de acest 
obiectiv și din credința ca-
re ne mână pe toți și ne 
aduce spre această zo-
nă care ne oferă liniște și 
pace și, poate și un echi-
libru de care avem nevo-
ie în aceste momente gre-
le pentru noi toți. Am vă-
zut expoziția din interior 

și m-a impresionat. Toate 
icoanele în general trans-
mit ceva. De obicei ne 
transmit ajutor, susținere. 
În ele găsim un echilibru 
și asta este foarte fru-
mos. Doamnele au avut 
o creație plină de sensibi-
litate. Le mulțumim pen-
tru faptul că au adus pri-
virii noastre aceste opere 
de artă! Vreau să vă feli-
cit pentru această activi-
tate, pentru faptul că ne-

ați strâns aici ca să vedem 
și cum au evoluat lucrările 
de restaurare a bisericii. 
Sunt încântată de ceea 
ce văd”, a spus Alexandri-
na Niță. Pentru întreaga 
susținere de-a lungul tim-
pului și pentru toate bine-
facerile aduse lăcașului de 
cult, starețul Mănăstirii Si-
taru, părintele Natanael a 
acordat diplome de merit 
tuturor celor care au lă-
sat o parte din sufletul lor 
așezământului sacru de la 
Grădiștea. „Ne bucurăm 
că avem asemenea tineri 
care îl iubesc pe Dumne-
zeu, iubesc aceste odoare 
sfinte pe care cu toții tre-
buie să le avem în sufle-
tul și în inima noastră. Să 
ne rugăm permanent lui 
Dumnezeu că aceasta es-
te datoria fiecăruia dintre 
noi! Să-L iubim pe Dum-

nezeu, pe sfinții Săi, Cru-
cea Sa cea de viață dătă-
toare, mai presus de ori-
ce! Iubiți credincioși, ne 
bucurăm că sunteți aici, 
împreună cu noi în aceas-
tă zi. Vă mulțumim că 
sunteți cu noi în aceas-
tă oază a acestei sfinte 
mănăstiri, Sfântul Nico-
lae Sitaru. Dumnezeu și 
Maica Domnului să vă bi-
necuvânteze pe toți!”, a 
spus părintele Natanael, 
starețul Mănăstirii Sitaru.       

„Coorodonez planul 
de finanțare europeană 
pe plan local, partea care 
ține exclusiv de Mănăsti-
rea Sfântul Nicolae Sitaru. 
Totodată, coordonez toa-
te planurile și programele 
culturale, educaționale și 
social-filantropice pe care 
Mănăstirea Sfântul Nico-
lae Sitaru le organizează. 

Deja avem o tradiție. Chiar 
anul trecut, când s-a făcut 
bilanțul anului 2020, am 
remarcat că am reușit să 
avem în cadrul programe-
lor sociale, 800 de benefi-

ciari și peste 65.000 de lei 
investiți pe plan local din 
donațiile credincioșilor, ru-
gătorilor, apropiaților, co-
laboratorilor care susțin 
aceste activități. Ne-a aju-
tat Bunul Dumnezeu ca, în 
2019 pe lângă evenimen-
tele culturale, să organi-

actualitateactualitate

Credința și tradiția nu mor 
niciodată, la Grădiștea Mănăstirea Sitaru este cu ad evărat un izvor de bunătate și spiritualitate 

Obștea a ajutat 800 de persoane prin intermediul 
programelor sociale, în anul pandemic 2020. 
Valoarea totală a acțiunilor sociale, conform 
raportului publicat pe site-ul instituției depășește 
65.000 de lei.
Tot anul trecut, în data de 20 iunie, Mănăstirea 
Sitaru a organizat o amplă procesiune religioasă 
cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului 
și moaștele a doi mari sfinți de la Mănăstirea 
Căldărușani, Sf. Ier. Grigorie Dascălul și Sf. M. 
Mucenic Artemie, care au fost purtate pe străzile 
orașelor și comunelor într-o procesiune discretă 
și restrânsă. Cu acest prilej, preoții Protopopiatului 
Ilfov Nord au invocat sfinții în rugăciuni pentru 
încetarea epidemiei, pentru ocrotirea localnicilor în 
fața molimei.
Acum doi ani, așezarea monahală a organizat și 
două tabere pentru tineret.
Anul acesta, mănăstirea a readus în mijlocul său, 
tradițiile satului românesc, în cel mai frumos mod 
posibil, printr-o expoziție de icoane ortodoxe, 
cruci din lemn și ceramică, realizate impecabil 
de doi artiști plastici, mari iubitori de patrie 
și de neam, Corina Petre și Irina-Elena Latiș 
Prisăcaru. Atât expoziția de icoane de acum, cât 
și pelerinajul de anul trecut au fost organizate în 
cadrul unei serii de programe culturale  
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Tradițiile sunt 
nelipsite. Ele 
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