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Râuri de rugăciuni și 
cântări duhovnicești de 
mângâiere și încuraja-
re au curs încă de la pri-
mele ore ale zilei, până 
spre amiază, în parohia 
înfrumusețată ca o mirea-

să. Toate s-au umplut de 
Lumină Sfântă. Și Cerul, 
și Pământul, și sufletele 
credincioșilor care, abia 
după un an de așteptare 
grea, au putut lua parte, 
din nou, la slujba deose-

bit de frumoasă săvârșită 
de soborul, condus de că-
tre duhovnicul lor, părin-
tele Ion Ciucă, fost paroh 
al parohiei, alături de fiii 
săi, preoții Ioan Alexan-
dru, actualul paroh și Ani-

chit Orest Ciucă, în cin-
stea ocrotitorilor parohi-
ei. În plină pandemie de 
coronavirus, părintele spi-
ritual al credincioșilor din 
Roșu, Chiajna, și-a în-
tâmpinat rugătorii cu 

aceeași dragoste părin-
tească și le-a umplut su-
fletele cu tot felul de sur-
prize duhovnicești. Și la 
acest prim hram petre-
cut în pandemie împreu-
nă cu enoriașii, părinte-

le Ciucă și-a binecuvântat 
credincioșii spre întărire, 
ocrotire divină și mântuire 
oferindu-le, odată cu apa 
sfințită, cele mai mari da-
ruri pentru sănătate tru-
pească, liniște și  bucurie 

sufletească. De altfel, 
slujba și povețele de fo-
los sufletesc i-au ajutat 
pe credincioși să înainteze 
în lumina și adevărul lui 
Hristos, izvorul sănătății, 
bucuriei și iubirii adevă-
rate. Și pentru că, oricât 
de mult am scrie tot ar fi 
prea puțin pentru a de-
scrie atmosfera frumoasă 
a sărbătorii de la Parohia  
Roșu, din Chiajna, vă lă-
săm pe dvs., dragi cititori, 
să vă bucurați sufletele cu 
învățăturile preoților slu-
jitori pe care le vom pre-
zenta în cele ce urmea-
ză, și să vă încântați cu 
imaginile care ilustrează 
momentele de excepție 
din timpul rânduielilor 
bisericești.   

O dublă 
sărbătoare,  
un dar Divin

“Suntem într-una din 
cele mai frumoase zi-
le rânduite de Biserică, și 
anume, în ziua de prăz-
nuire a Izvorului Tămă-
duirii, din vinerea Săptă-
mânii Luminate. Toți cei 
prezenți aici, pe bună 
dreptate, sunteți cei ca-
re nădăjduiți la mila Maicii 
Domnului, pentru că săr-
bătoarea de astăzi este 
închinată în mod deose-
bit cinstirii Maicii Domnu-
lui, dar și Fiului Ei, fiind-
că nu putem despărți ni-
ciodată Fiul de Mamă, dar 
nici Maica de Fiu. De ace-
ea am socotit de cuviință 
ca în această zi, în acest 
an 2021, după un an foar-
te greu pentru mulți din-
tre noi, un an plin de în-
cercări, cu totul și cu to-
tul special, atipic în ceea 
ce privește starea noas-
tră, a Bisericii Ortodoxe 
Române, a creștinilor de 
pretutindeni, a întregii lu-
mi, un an în care am fost 
încercați cu toții de boa-
lă, astăzi, când vorbim 
despre acest Izvor al Tă-
măduirii, cu atât mai mult 
trebuie să-I mulțumim 
lui Dumnezeu că a pogo-
rât harul Lui peste Născă-
toarea de Dumnezeu, Pu-
rurea Fecioara Maria și 
că ne-a dăruit nouă, prin 
Ea, vindecare. (...) Boa-
la nu vine de la Dumne-
zeu, dar este îngăduită de 
El. Pentru noi cei de as-
tăzi, Izvorul Tămăduirii 
este chiar Maica Domnu-
lui la care alergăm atunci 
când suntem în suferință, 
în necazuri sau nevoi pen-
tru că știm că este grabnic 
ajutătoare. Părintele Sofi-
an Boghiu ne îndeamnă 
ca atunci când o chemăm 

în ajutor pe Născătoarea 
de Dumnezeu, rugăciu-
nea să fie făcută cu lua-
re aminte, cu lacrimi și cu 
toată încrederea pentru 
că Ea este foarte aproape 
de noi și foarte grabnică 
în a ne ajuta. Ea a izvorât 
pe Hristos, apa de mân-
tuire. Dumnezeu a rându-
it ca anul acesta, sărbă-
toarea Izvorului Tămădui-
rii să cadă în ziua de 7 mai 
când Biserica prăznuiește 
spre aducerea aminte a 
unei minuni pe care a fă-
cut-o Sfânta Cruce atunci 
când ea s-a arătat pe Ce-
rul din Cetatea Ierusali-
mului și când cei care au 
văzut-o au căzut în ge-
nunchi și și-au amintit 
de patimile, de moartea, 
de răstignirea și de Învi-
erea Mântuitorului Iisus 
Hristos. De aceea, anul 
acesta, această zi are do-
uă mari coordonate, cin-
stirea Maicii Domnului și 
Cinstirea Sfintei Cruci. Vă 
îndemn pe toți, să aveți 
evlavie la Maica Domnu-
lui, să-I înălțați rugăciuni, 
să o chemați în ajutor, să 
o rugați în toate nevoile, 
necazurile și strâmtorările 
dvs. și de fiecare dată, ca 
să fie armă împotriva celui 
rău, să ne însemnăm cu 
semnul Sfintei Cruci adu-
când slavă și mulțumire 
Preasfintei de viață făcă-
toarei și nedespărțitei Tre-
imi, în numele Tatălui, și 
Fiului, și Sfântului Duh, 
Amin! Hristos a Înviat!”, 
le-a spus credincioșilor, în 
cuvântarea sa de suflet, 
părintele Anichit Orest 
Ciucă, de la Parohia Sfân-
ta Treime Militari. 

Părintele Ion 
Ciucă: Mulțumire, 
iubire și prețuire!  

“Încep prin a-I mulțu-
mi Bunului Dumnezeu 
pentru vremea frumoa-
să pe care ne-a oferit-o și 
de data aceasta, ca în fi-
ecare an, ca să ne putem 
ruga în pace și în liniște. 
Nu cred că există creștin 
printre dvs. care să nu se 
fi rugat și Maica Domnului 
să nu-i fi împlinit o rugă-
ciune de-a lungul timpu-
lui. De aceea, mulțumesc 
Maicii Domnului că sunt 
alături de dvs. cu toate 
că, în urmă cu șase luni 
nu mai credeam acest 
lucru. Mulțumim Bunu-
lui Dumnezeu și Maicii 
Domnului pentru faptul 
că am văzut ce înseam-
nă să nu poți sărbători zi-
ua bisericii. În cei 43 de 
ani de preoție, anul tre-
cut, 2020, a fost singu-

rul în care nu am putut să 
ne sărbătorim hramul bi-
sericii. De aceea, bucuria 
de anul acesta este mult 
mai mare, pentru că știm 
ce înseamnă să nu se poa-
tă. Putem mulțumi tutu-
ror creștinilor care în tim-

pul acesta de pandemie 
au înțeles și au respectat 
aproape cu strictețe toa-
te regulile de protecție sa-
nitară, mulți dintre ei au 
stat afară în frig și în ploa-
ie. Au fost duminici în ca-
re mulți credincioși au stat 

afară ca să participe la 
Sfânta Liturghie și nu ne-
au lăsat niciodată singuri. 
Le mulțumim și organe-
lor de poliție pentru că ne-
au creat această atmosfe-
ră plăcută și am putut să 
ne desfășurăm așa, după 

cum ați văzut, am putut 
participa liniștiți la Sfân-
ta Liturghie. Nu în ultimul 
rând, vă mulțumesc dvs., 
celor care ați fost astăzi 
alături de noi, în rugăciu-
ne și celor care ne-au aju-
tat și care sunt mai mulți 
decât în oricare alt an de 
până acum și au contri-
buit ca să pregătim pen-
tru dumneavoastră 600 
de pachete. Cei darnici au 
fost foarte receptivi și, de 
aceea v-aș ruga ca și cei 
care nu simțiți nevoia să 
luați pachetul să-l primiți, 
iar în drumul la capela din 
cimitir, unde o să oficiem 
slujba, să-l dați cui credeți 
de cuviință. După ce stați 
la rând și luați pachetul, 
vă rog să mai veniți o da-
tă să mai luați un pachet 
și dacă aveți un vecin sau 
pe cineva care știți că s-ar 
bucura de acest pachet, 
să-l oferiți acelui om. De-
oarece, anul acesta nu am 
avut voie să gătim, pache-
tele conțin doar alimen-
te gata ambalate. Sin-
cer să fiu, îmi place atât 
de mult atmosfera de as-
tăzi încât, în ciuda faptului 
că pe dvs. vă dor picioa-
rele (și pe mine la fel), aș 
mai sta mult cu dvs. Dar 
vă aștept cu drag la ce-
lelalte zile care urmează. 
Nu uitați că noi am insis-
tat și în fiecare an am dat 
atenție zilei de luni, după 
Duminica Tomei, zi cunos-
cută în popor de Paștele 
Blajinilor. Este prima zi de 
după post în care se poate 
face pomenirea morților și 
atunci, ca în fiecare an, la 
ora 09:15, ne întâlnim la 
capela din cimitir unde să 
facem slujba parastasu-
lui și după aceea o să tre-
cem pe la morminte să fa-
cem o rugăciune pentru 
cei adormiți. Nu i-am uitat 
nici astăzi pe cei plecați 
dintre noi, pe cei care, 
poate ar fi vrut să se bu-
cure și ei de frumusețea 
acestei sărbători. Pentru 
ei vom face acum o  scurtă 
rugăciune, iar dumnea-
voastră vă mulțumim și 
vă spunem Hristos a În-
viat!”, le-a spus părintele 
Ion Ciucă, celor prezenți 
la hramul bisericii pe ca-
re o slujește cu multă dra-
goste. 
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Mare sărbătoare în comuna Chiajna, în Vinerea Luminată

Primul hram al Parohiei Roșu, în  pandemie,   
   izvor de bucurie, iubire și vindecare  

Parohia Roșu, din comuna Chiajna, vineri, 
7 mai. Sărbătoarea ”Izvorul Tămăduirii”, 
închinată Născătoarei de Dumnezeu, a 
schimbat toată întristarea apăsătoare 
adusă de vremurile grele prin care trecem, 
în nespusă bucurie pentru credincioșii 
locului. O mare de inimi însetate de 
credință, care au venit la sfântul lăcaș și 
s-au alăturat preoților în rugăciune. Cu 
mare evlavie, au adus slavă și au dăruit 
iubire și mulțumire Preacuratei Fecioare 
Maria și Fiului Său, făcând din acest 
praznic Împărătesc, un adevărat izvor de 
bucurie, iubire și vindecare. 

Ionela ChIrCu
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