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deauna și-i îndemnam pe 
oameni să se roage lui, în-
mânându-le mir și Acatis-
tul Sfântului Cuvios Irodion 
de la Lainici. Așa că, ușor-
ușor această evlavie spori-
tă către Sfântul, a făcut ca 
să înceapă să curgă o serie 
de minuni. O minune care 
și-a pus amprenta asupra 
bisericuței noastre a fost 
aceea a unei doamne im-
portante din societatea 
noastră care, având un ne-
caz foarte greu și o situație 
foarte dificilă, a venit trimi-
să de cineva în bisericuța 
noastră, iar eu  i-am în-
manat Acatistul Sfântului 
Cuvios Irodion de la Lai-
nici. Aceasta s-a rugat vre-
me de câțiva ani de zile și 
acel necaz greu a trecut. 
S-a făcut dreptate și, ce-
ea ce părea o iminență în 
ceea ce privea libertatea 
sa, când toți se așteptau 
ca ea să fie închisă, iată că 
Sfântul Irodion a înfăptuit 
o minune scoțând la iveală 
adevărul și după șapte ani 
de calvar, doamna aceas-
ta își termină procesul cu 
bine. Ca Sfântul să-și ara-
te implicarea și ajutorul 
său, procesul s-a încheiat 
în data de 3 mai, ziua de 
prăznuire a Sfântului Cu-
vios Irodion de la Lainici, 
motiv pentru care doamna 
își arată dragostea pentru 

acest sfânt, ajutându-ne 
în lucrările de îmbunătățire 
și înfrumusețare a bise-
ricuței. Mulți oameni ca-
re veneau să se roage 
sfântului și care îmi spu-
neau că nu pot dobândi 
prunci, îndemnați fiind să 
se roage la Sfântul Irodi-
on au primit binecuvânta-
re de prunci. Sunt foarte 
mulți tineri care au călcat 
pragul bisericuței și au do-
bândit prunci, motiv pen-
tru care, mulți oameni au 
ajuns să spună că cine in-
tră în această bisericuță și 
se roagă Sfântului Irodion 
primește dar de prunci. Și 
astăzi cei care participă la 
sfintele slujbe pot vedea o 
mulțime de tineri, și mulți 
dintre ei cu copii în brațe 
sau femei însărcinate sau 
cu copii mărișori, copii ca-
re au fost dobândiți în ur-
ma rugăciunii sau în ur-
ma luării acestui contact 
cu Sfântul Irodion de la 
Lainici. Multe ar fi minu-
nile pe care am putea să 
le enumerăm acum legate 
de acest mare sfânt care a 
făcut ca această bisericuță 
micuță de aici să se bucu-
re de așa mare har și mare 
dar. Din acest motiv, când 
am început lucrările de pic-
tură, l-am pictat pe Sfântul 
Irodion în bisericuța noas-
tră ca și cum ar fi hramul 
bisericuței noastre având 
nădejdea că el nu ne va 
lăsa și va veni ca ocroti-
tor al bisericuței noastre. 
Așadar, cu ajutorul unui 
om de nădejde am înce-
put demersurile legate de 
aducerea Sfântului Irodi-
on de la Lainici, iar dom-
nul Ionuț Rudeanu, prie-
ten foarte apropiat și fiu 
duhovnicesc al parohiei 
noastre a înlesnit demer-
surile noastre către Mitro-
polia Olteniei. A fost o pe-
rioadă de câțiva ani de zi-
le în care a trebuit să fa-
cem demersurile necesa-
re conform statutului Bi-
sericii Ortodoxe Române 
pentru aducerea sfântu-
lui în parohia noastră. Și, 
iată că astăzi am partici-
pat la o Liturghie solemnă 
având aprobarea Preaferi-
citului Părinte Patriarh Da-
niel și a Mitropoliei Olteni-
ei, la Mănăstirea Lainici. 
O mulțime de credincioși 
au plecat spre mănăstire 
încă din ziua de vineri, 7 
mai pentru ca în ziua ur-
mătoare să participe și ei 
la Sfanta Liturghie. În ca-
drul acestei Liturghii so-
lemne, după momentul 
împărtășirii credincioșilor 
părintele stareț a înmânat 
comunității noastre pre-
zente acolo, în mod oficial, 
actul de donație a sfintelor 
moaste, act căruia eclesi-
arhul Catedralei i-a dat ci-
tire. Și de data aceasta, 
comunitatea noastră l-a 
avut în frunte pe domnul 
primar Gheorghe Pistol ca-
re și-a arătat bucuria, dra-
gostea și a pus umărul în 
a ne ajuta la organizarea 
și derularea exemplară a 
acestui eveniment. Dom-
nul primar ne-a ajutat să 
înfrumusețăm curtea bise-
ricii, ne-a pus la dispoziție 
cântăreții care să ne încân-

tă sufletele cu minunatele 
lor cântări duhovnicești și 
au creat o atmosferă de 
mare sărbătoare. De al-
tfel, domnul primar a fă-
cut multe și multe alte lu-
cruri și demersuri. Ne-a 
sprijinit și ne-a ajutat cu 
tot ce a fost posibil pentru 
a fi împreună la acest mo-
ment istoric pentru me-
leagurile noastre ilfove-
ne. Cred că este printre 
puținele bisericuțe de mir, 
exceptând mănăstirile, ca-
re adăpostește în mod ofi-
cial o raclă cu un sfânt. Pe 
acest sfânt român l-am 
primit în brațe, noi, comu-
nitatea, la sfârșitul slujbei. 
Sfântul și-a dorit să vină 
în acest mic lăcaș de cult, 
parcă amintind de smere-
nia și de chipul smereni-
ei pe care le-a avut în în-
treaga sa viață, alegând 
să stea în această mică 
bisericuță de la marginea 
orașului, de unde să răsa-
ră har, pace, biencuvânta-
re tuturor celor care vor 
trece pragul ei și vor ve-
ni să se închine și să cea-
ră ajutor Sfântului Irodion 
de la Lainici. Îl primim cu 
mare dragoste și cu mul-
tă emoție aici, în bisericuța 
noastră, în județul nos-
tru”, a spus părintele Flo-
rin Badea, parohul Parohi-
ei Săbăreni, din Buftea. 

“Adresăm felicitări pă-
rintelui Badea Florin ca-
re s-a implicat foarte mult 
și a făcut demersurile ca-
re nu sunt foarte simple, 
dar sunt temeinice pentru 
a fi aduse aceste sfinte 
moaște. În primul rând, 
s-a rugat mult împreu-
nă cu dumneavoastră și 
apoi, a făcut și demersu-
rile administrative. Adre-
săm mulțumiri domnu-
lui primar Gheorghe Pis-
tol care, și de această da-
tă, ca de fiecare dată, es-
te alături de bisericile din 
orașul Buftea și acordă 
tot suportul necesar pen-
tru ca evenimentele, sluj-
bele să se desfășoare în 
cele mai bune condiții, și 
face lucrul acesta după 
cum se vede, și după cum 
deja se știe, cu tot sufle-
tul. Nici nu este nevoie ca 
să i se solicite ci, cu mult 
drag, dânsul vine în în-
tâmpinarea nevoilor bise-
ricii, a slujitorilor bisericii 
și sigur, și a credincioșilor. 
Vă dorim să vă bucurați 
de acest odor sfânt pe ca-
re Dumnezeu a rânduit 
să fie în biserica dumnea-
voastră, și să fie aici, în 
oraș, binecuvântare, lu-
mină, pace, bucurie, spor 
și sănătate pentru toți. 
Hristos a Înviat!”, a spus 
Părintele Cristian Burcea, 
Protopopul Protopopiatu-
lui Ilfov Nord. 
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 Orașul Buftea, Paro-
hia Săbăreni, în ziua de 8 
mai. S-a mai scris o pa-
gină frumoasă din isto-
ria acestui oraș minu-
nat, cunoscut fiind fap-
tul că Sfântul Irodion de 
la Lainici este unul din-
tre cei mai iubiți sfinți de 
pe bolta ortodoxiei noas-
tre, deoarece a săvârșit 
foarte multe minuni de-
a lungul timpului în ran-
dul credincioșilor care 
 i-au cerut ajutorul. De ani 
buni, de când, prin grija și 
dragostea părintelui Flo-
rin Badea, parohul Paro-
hiei Săbăreni, Sfântul Cu-
vios Irodion de la Lainici 
a fost cinstit în chip deo-
sebit la fiecare praznic ce 
i-a fost închinat și a fost 
pomenit adesea în rugă-
ciuni, acesta a rămas și în 
sufletele credincioșilor din 
orașul Buftea. Pentru iu-
birea și prețuirea pe care 
i-o poartă, pelerini din tot 
orașul și din zonele apro-
piate, au venit în seara zi-
lei de sâmbătă, 8 mai, la 
biserica înfrumusețată ca 
o mireasă și au întâmpi-
nat cu mare bucurie, ra-
cla cu cinstitele moaște 
ale sfântului din inimile 
lor. De fapt, mulți dintre ei 
participaseră încă din tim-
pul zilei la toate rânduie-
lile bisericești care au fost 
săvârșite la Mănăstirea 
Lainici în vederea plecării 
moaștelor, către biserica 
din Buftea. Respectând 
măsurile de protecție îm-
potriva răspândirii nou-
lui coronavirus, după ce-
remonia religioasă, pele-
rinii s-au închinat la ra-
cla așezată pe un bal-
dachin superb, împodo-
bit cu multe flori, simbol 
al purității, respectului și 
prețuirii.  

O primire solemnă 
a sfintelor odoare 

Odoarele au ajuns în 
biserica din Săbăreni ca 
o răsplată pentru locuito-
rii orașului Buftea și pen-
tru munca depusă în ulti-
mii ani de către părinte-
le paroh. Au venit însă, și 
ca un dar meritoriu pen-
tru eforturile primarului 
Gheorghe Pistol, care a 
făcut ca orașul Buftea să 
aibă parte de numeroase 
realizări și să se dezvolte 

frumos din punct de ve-
dere cultural, educațional 
și spiritual. De altfel, câ-
teva zeci de enoriași îm-
preună cu părintele paroh 
și cu primarul Gheorghe 
Pistol au adus sâmbătă 
seară, racla învelită într-
un tricolor (fiind vorba 
de un sfânt român), de la 
Mănăstirea Lainici. Racla 
cu sfintele odoare a fost 
întâmpinată de un sobor 
ales de preoți condus de 
Părintele Cristian Burcea, 
Protopopul Protopopiatu-
lui Ilfov Nord. Ceremonia 
a debutat cu slujba Aca-
tistului Sfântului Irodion 
de la Lainici, care a avut 
loc afară. Apoi s-a intrat 
în biserică, iar preoții au 
săvârșit slujba Vecerniei 
unită cu Utrenia, în cin-
stea sfântului. Dumini-
că, pe 9 mai, de aseme-
nea, Părintele Protopop a 
oficiat Sfânta Liturghie în 
cinstea sfântului, împre-
ună cu un sobor de cinci 
preoți. Tot atunci, biserica 
a primit și cel de-al doilea 
hram, cel al Sfântului Iro-
dion de la Lainici.

Sfântul Irodion are 
darul vindecării

“Sfântul Cuvios Iro-
dion de la Lainici, cunos-
cut și ca duhovnicul Sfân-
tului Calinic de la Cerni-
ca este unul dintre sfinții 
canonizați de Biserica Or-
todoxă după perioada co-
munistă, care săvârșește 
minuni cutremurătoare. 
Pelerinajele oficiate de mi-
ne, împreună cu enoriașii 
bisericii noastre la Mănăs-
tirea Lainici, au făcut ca să 
sporească în inimile noas-
tre evlavia și dragostea 
față de acest sfânt cuvi-
os și chip al duhovnicului. 
Ne-am bucurat că am vă-
zut că în viața sa, sfântul 
a avut un chip al smereni-
ei, al blândeții, dar totoda-
tă, a fost postitor și rugă-
tor și s-a arătat cu putere 
multă atât în vindecări, cât 
și asupra duhurilor necura-
te. Asa că, evlavia aceasta 
sporită a făcut ca noi  să-l 
pomenim pe Sfântul Irodi-
on în rugăciunile noastre 
și-n cadrul sfintei slujbe și 
la Sfânta Liturghie. Intot-
deauna la otpustul slujbei 
îl pomeneam. Il purtam în 
rugăciunile noastre întot-

8 mai, zi istorică 
pentru orașul Buftea 

Sfântul Irodion de la Lainici, mare făcător de minuni, 
a devenit ocrotitorul spiritual al localnicilor

Credincioșii din orașul Buftea mai au 
un ocrotitor spiritual. Sfântul Cuvios 
Irodion de la Lainici se află, începând de 
sâmbătă, 8 mai, în mijlocul lor. Cu înalta 
binecuvântare a Preafericitului Părinte 
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, moaștele sale au fost aduse de 
la Mănăstirea Lainici, din județul Gorj, în 
mica biserică din Săbăreni, unde vor oferi 
mângâiere permanentă credincioșilor 
aflați în nevoie. Racla cu cinstitele odoare 
a fost așezată la loc de cinste spre 
închinarea credincioșilor.

Ionela ChIrCu

Bucurați-vă! 
Să fie spre 
binecuvântare 
și lumină 
pentru toți”

Protopopul 
Protopopiatului 
Ilfov Nord

Părintele  Cristian Burcea
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