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se, 50-60 la număr, ne 
gândim cât de greu îi este 
unui preot, cât de greu i-ar 
fi unui învățător sau unui 
medic să-și ducă zilele aici. 
Nu ar sta nimeni. Dar iată 
că un preot stă. Știe Dum-
nezeu ce este în inima lui, 
uneori sau întotdeauna. O 
biserică, ne ajută pe toți, 
și pe cei care se conside-
ră buni, și pe cei care încă 
nu sunt buni, dar doresc 
să se îndrepte. Ne ajută să 
mergem către întâlnirea 
cu Dumnezeu. Iar o bise-
rică nouă, cum este aceas-
ta, zidită doar de câțiva ani 
este o nouă poartă care ne 
poate duce către Dumne-
zeu. Trebuie să-I deschi-
dem ușa, ca Dumnezeu să 
intre și să rămână cu noi, 
iar noi să primim binecu-
vântarea Sa, mereu. Tot 
ceea ce s-a făcut aici, s-a 
făcut cu multă jertfă. Anu-
mite persoane au donat 
terenul, cineva a dăruit bi-
serica și altcineva s-a stră-
duit să facă icoanele, ca-
tapeteasma și   diferite lu-
crări. De aceea putem spu-
ne că este o lucrare reali-
zată împreună și că Dum-
nezeu care le cunoaște pe 
toate, va răsplăti fiecăru-

ia râvna, dragostea și ev-
lavia pe care au avut-o. 
Le mulțumim tuturor ce-
lor care s-au implicat”, le-
a spus Preasfințitul Părin-
te Timotei Prahoveanul, 
credincioșilor.   

 
Distincții pentru 
cei ce au făcut să 
se vină aici, cu 
sufletul plin de 
dragoste 

Preasfințitul Părin-
te Timotei a venit în-
cărcat cu distincții pen-
tru binefăcătorii parohi-
ei. Ca o recunoștință pen-
tru strădania de a le asi-
gura rugătorilor toate ce-
le de trebuință în bise-
rică, preotul paroh So-
rin Șerban a fost ridicat 
la rangul de iconom sta-
vrofor, cel mai mare rang 
acordat de Biserică unui 
preot. Părintele Constan-
tin Lupu, co-slujitor la Pa-
rohia Progresul, din Pro-
toieria Sector 4 Capitală, 
fostul paroh în timpul că-
ruia a fost ridicată bise-
rica de la Vlădiceasca, a 
primit rangul de sache-
lar, un rang onorific acor-

dat de Biserică pentru ac-
tivitatea pastorală boga-
tă pe care o desfășurat-o 
de-a lungul timpului. Cre-
dincioasele Gabriela Iulia-
na Nițulescu, Maria Păun 
și Ionelia Păun, care au 
donat cei 2.941 de me-
tri pătrați de teren pentru 
biserică, au primit Ordinul 
Maria Brâncoveanu. La 
rândul său, familiei Cor-
neliu și Ileana Ene, care 
a ctitorit biserica, i-a fost 
acordat Ordinul Sfinților 
Împărați Constantin și 
Elena pentru mireni. Pri-
marului comunei Sna-
gov, Mihai Anghel, i-a fost 
acordată Diploma Oma-
gială 2021, Anul Omagi-
al al Pastorației Români-
lor dinafara României, cu 
medalie. De altfel, prima-
rul s-a îngrijit atât de or-
ganizarea în condiții im-
pecabile a evenimentu-
lui de duminică, în nume-
le Primăriei, dar a făcut și 
o donație consistentă în 
nume personal, oferind 
ușile scultptate ale sfân-
tului lăcaș. De asemenea, 
fostul primar al comunei 
Snagov, Marian Oancea, 
în timpul căruia a fost 
edificată biserica a primit 
aceeași Diploma Omagia-
lă 2021, Anul Omagial al 
Pastorației Românilor din-
afara României, cu meda-
lie. Familiei Cristian Ma-
rius și Georgeta Lixandru 
i-a fost oferită aceeași di-
plomă.  

Mulțumire și 
prețuire! 

“Vă mulțumim din 
suflet pentru prezența 
Preasfinției voastre în 
mijlocul nostru! Vă ru-
găm să-i transmiteți Prea-
fericitului Părinte Patriarh 
mulțumirile noastre pen-
tru toate binecuvîntări-
le! Vă mulțumim în chip 
deosebit pentru că ne-
ați vizitat de nenumăra-
te ori, ne-ați binecuvântat 
și ne-ați ajutat! În semn 
de mulțumire vă oferim 
și noi, o icoană și un bu-
chet de flori”, i-a spus pă-
rintele Sorin Serafim, pa-
rohul Parohiei Vlădiceas-
ca, Preasfințitului Părinte 
Timotei Prahoveanu, Epi-
scop-vicar al Arhiepisco-
piei Bucureștilor. 

Am revenit așadar, cu 
dragă inimă în satul Vlădi-
ceasca, din comuna Sna-
gov. În sunetul dulce al 
clopotelor, ne-am alăturat 
și noi, echipa Jurnalului 
de Ilfov, rugătorilor bise-
ricii închinate Sfinților Ar-
hangheli Mihail și Gavriil, 
Sfântului Ioanichie de la 
Muscel și Sfântului Sfințit 
Corneliu Sutașul. În ciu-
da prognozei meteo ca-
re anunța vreme rea, soa-
rele și căldura mângâ-
iau duios de la florile fru-
mos colorate și parfuma-
te până la chipurile blaji-
ne ale localnicilor uniți în 
iubire și credință. Parcă și 
Cerul zâmbea a bucurie 
pentru că, în sfârșit, vi-
sul preoților care au tru-
dit ani în șir la înălțarea 
și înfrumusețarea micu-
lui lăcaș de cult, și al al-
tor credincioși, iubi-
tori de biserică, avea să 
se împlinească și să pri-
mească veșmântul ma-
rii sfințiri. Cei ce au do-
rit să ia parte la această 
bucurie, și-au mângâiat 

sufletele cu o slujbă fru-
moasă și grandioasă, ca-
re a ținut ore bune.  Pen-
tru ca evenimentul să se 
desfășoare în condiții de 
maximă siguranță în con-
textul epidemiologic, sluj-
ba a avut loc în curtea bi-
sericii. Toți participanții au 
purtat măști de protecție 
împotriva noului coronavi-
rus și au păstrat distanța 
socială. Printre invitații de 
seamă care au luat parte 
la evenimentul religios de 
la Vlădiceasca s-au aflat 
și prefectul de Ilfov, Da-

niel Zamfir, fostul prefect 
de Ilfov, Dan Baranga, 
Cristian Marius Lixandru, 
consilier local, Gheorghe 
Pistol, primarul orașului 
Buftea și Stravrofora Eu-
fimia, stareța Mănăstirii 
Țigănești, din Ciolpani. 

Lăcașul acesta 
este o poartă care 
ne duce către 
Dumnezeu 

“Iubiți credincioși, 
aflându-ne aici, într-o pa-
rohie cu doar câteva ca-
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Biserica Vlădiceasca a primit veșmântul marii sf¡nţiri

Snagov. Veritabil loc al liniștii și al regăsirii,

Parohia Vlădiceasca, duminică, 30 mai. Mic, dar de o frumusețe 
și o însemnătate aparte, care încântă privirile și inimile 
credincioșilor, lăcașul de cult păstorit de părintele cu nume de 
înger, Sorin Serafim, a îmbrăcat haina luminoasă a sfințirii celei 
mari. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, un ales sobor de preoți condus 
de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar 
al Arhiepiscopiei Bucureștilor împreună cu Părintele Cristian 
Burcea, Protopopul Protopiatului Ilfov Nord a săvârșit o slujbă 
minunată și specială, cu prilejul târnosirii bisericii.

Ionela ChIrCu
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