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În locul părintelui Ion 
Ciucă, la cârma bisericii 
din Roșu, Chiajna, a ră-
mas fiul acestuia, părin-
tele Ioan Alexandru Ciu-
că. De duminică, 5 sep-
tembrie, preoților sluji-
tori de aici, li s-a alăturat 
și părintele Bogdan Mi-
hail Mărcuceanu, un preot 
deschis spre frumusețile 
dumnezeiești, fierbinte 
în rugăciuni și iubitor de 
oameni, care a slujit ani 
buni ca diacon în Paro-
hia Militari I, din Protopo-
piatul Sectorului 6, al Ar-
hiepsicopiei Bucureștilor. 
Tânărul teolog a fost hi-
rotonit preot de către 
Preasfințitul Părinte Var-
laam Ploieșteanul, Epi-
scop-Vicar Patriarhal, în-
conjurat de un ales sobor 
de preoți din care a fă-
cut parte și Părintele Ioan 
Bondar, Protopopul Pro-
topopiatului Ilfov Sud. El 
va sluji la biserica Paro-
hiei Roșu I, închinată Iz-
vorului Tămăduirii, alături 
de părintele paroh Ioan 
Aexandru Ciucă, părinte-
le coslujitor Petrișor Simi-
on și părintele Ion Ciucă, 
fostul paroh care, în lumi-
na harului său preoțesc, 
va rămâne alături de fi-
ii săi duhovnicești. Pen-
tru virtuțile sale spiritua-
le, pentru dorința sa de a 
apăra dreapta credință și 
pentru răbdarea valoroa-
să de care dispune spre a 
le deschide enoriașilor ca-
lea către Dumnezeu, hiro-
tonirea părintelui Bogdan 
Mihail a avut loc într-un 
cadru festiv. 

“Este numirea cea 
mai potrivită întrucât, lu-
crând în administrația 
patriarhală, îl cunosc de 
multă vreme pe părinte-
le Bogdan Mihail și întot-

deauna s-a comportat im-
pecabil, făcând dovada 
unei bune creșteri din fa-
milie, a unei bune educații 
în școală și a unei foarte 
bune pregătiri teologice. 
Sunt convins că va da do-
vadă de aceste virtuți și în 
calitatea sa de preot slu-
jitor în această sfântă bi-
serică. M-a impresionat și 
m-a bucurat, de aseme-
nea, atitudinea preoților 
care l-au primit cu toată 
dragostea. Iată că, de am-
bele părți există prietenie, 
multă omenie, colegialita-
te, așa că, viața parohia-

lă de aici va continua, cel 
puțin în același mod, da-
că nu și cu lucruri spori-
te, prin adăugarea la so-
borul slujitorilor a unui pă-
rinte înțelept, experimen-
tat și cu multă cumințenie. 
Îi dorim viață îndelungată, 
binecuvântată de Dumne-
zeu cu daruri duhovnicești 
și împlinită de o cale pas-
torală responsabilă și 
săvârșită în frică de Dum-
nezeu și cu o responsabi-
litate acută a ceea ce în-
seamnă preoția care-i es-
te încredințată prin Du-
hul Sfânt, de Hristos”, a 
spus Preasfințitul Părin-
te Varlaam Ploieșteanul. 
“Aceasta este, pentru fi-
ecare dintre noi, o zi 
emoționantă, dătătoare 
de bucurii. Vreau să-mi 

exprim, în numele Parohi-
ei Militari I, mulțumirea și 
recunoștința pentru sluji-
rea pe care, cu binecuvân-
tarea Părintelui Patriarh 
Daniel, părintele Bogdan a 
avut-o timp de aproape 9 
ani în cadrul Parohiei Mili-

tari I, ca diacon. (…) În cei 
aproape 5 ani cât am slujit 
împreună la această paro-
hie, mi s-a confirmat fap-
tul că părintele are, mai 
întâi de toate, cei 7 ani de 
acasă. Are mult bun simț, 
multă răbdare, multă ru-

găciune și mai ales, multă 
înțelepciune. Ne-ați lăsat 
o impresie bună, de om 
bun, cuminte, preot har-
nic, devotat și punctual”, 
a spus părintele Nicușor 
Beldiman, consilier patri-
arhal. 

Părintele 
pensionar și noul 
preot, împreună 
pentru credincioșii 
satului Roșu

“Vreau să-i mulțu-
mesc și eu în această zi 

Preabunului Dumnezeu 
pentru că am petrecut cli-
pe sfinte împreună. Vreau 
să mulțumesc și Părinte-
lui Patriarh care ne-a bi-
necuvântat ca PS Varlaam 
Ploieșteanul să fie aici, în 
mijlocull nostru, la Paro-
hia Roșu. Cu vreo 3 ani 

în urmă, această biserică 
a fost resfințită, iar părin-
tele paroh Ion Ciucă, îm-
plinea atunci 40 de ani 
de slujire preoțească. Ia-
tă că acum cu mila Prea-
bunului Dumnezeu, ne-
am reîntâlnit în aceeași 
biserică și ne-am bucu-

rat duhovnicește cu toții. 
Vreau să-l felicit pe părin-
tele nou numit, părintele 
Bogdan Mihail, despre ca-
re s-a vorbit atât de fru-
mos, pe părintele fost pa-
roh, care rămâne în conti-
nuare îmbisericit, părinte-
le Ion Ciucă, un preot cu 
totul și cu totul deosebit. 
Mărturie dă lucrarea preo-
tului, dumnealui are 3 bi-
serici ctitorite și multe alte 
lucrări administrative, ca-
să parohială, centru soci-
al cultural și multe, multe 
alte lucrări de binefacere. 
Și, pe lângă toate aces-
tea, s-a îngrijit de zidirea 
sufletească a dvs. A ajutat 
întotdeauna cu multă dra-
goste și bunăvoință, și de 
aceea țin să-i mulțumesc 
în mod special. Mă rog ca 
Bunul Dumnezeu să-i dea 
sănătate, ca mulți ani de 
acum încolo să fie împre-
ună cu părinții slujitori la 
această biserică. Îl felicit 
și pe părintele paroh, nou 
numit anul acesta, pe pă-
rintele Ioan, fiul părinte-
lui Ion Ciucă. Părintele va 
duce mai departe ceea ce 
l-a învățat tatăl său. Este 
un preot vrednic, slujește 
aici din anul 2009 și cu 
siguranță va călca pe ur-
mele părintelui său”, a 
spus Părintele Protopop, 
Ioan Bondar. 

“Preasfințite Părinte, 
noi trăim bucuria a do-
uă mari evenimente as-
tăzi. În primul rând, ve-
nirea Preasfinției voastre 
la slujbă pentru a-l hiro-
toni pe părintele Bogdan, 
iar cel de-al doilea eveni-
ment este însăși hiroto-
nia părintelui Bogdan. Aș 
vrea să-i încredințez pe 
părinții lui trupești că voi 

încerca să îi suplinesc, să 
mi se dea ocazia ca de azi 
înainte să spun că am trei 
băieți, nu doi. De aceea, 
noi ne-am dorit și am și în-
aintat cele necesare pen-
tru primirea binecuvân-
tării Preafericitului de a-l 
hirotoni în biserica noas-
tră, pentru ca oamenii să 
se bucure și ei de aceas-
tă slujbă a preoției lui. Eu 
m-am ocupat foarte mult 
de partea administrati-
vă, materială a parohiei. 
I-aș ruga pe preoții care 
mă urmează să încerce să 
mă completeze acolo un-
de este necesar. Vreau ca 
ei să se ocupe mai mult 
de partea sufletească a 
credincioșilor. Pentru mi-
ne, credincioșii au fost în-
totdeauna cei alături de 
care am făcut lucruri și 
oricât de mult mi-aș fi do-
rit, fără ei nu aș fi făcut 
nimic. La ultimele realizări 
mi s-a alăturat și domnul 
primar Mircea Minea, că-
ruia îi mulțumesc din su-
flet cu acest prilej. Din 
partea Primăriei am pri-
mit sume consistente de 
bani pentru lucrările pe 
care le-am săvârșit în ulti-
mii trei ani. Al treilea eve-
niment al nostru, astăzi, 
este ieșirea mea la pen-
sie. Dar pe enoriași îi asi-
gur că voi fi în continua-
re lângă ei. Vă mulțumim 
din suflet tuturor celor ca-
re ați fost și sunteți alături 
de noi”, a spus părintele 
Ion Ciucă, fostul paroh al 
Parohiei Roșu. “Vreau să 
mulțumesc Părintelui Pa-
triarh Daniel pentru bine-
cuvântarea și încrederea 
acordate ca să fiu pre-
ot în această parohie. Le 
mulțumesc PS Varlaam și 
Părintelui Protoiereu pen-
tru că și-au lăsat trebu-
rile și au venit astăzi, în 
mijlocul nostru, pentru a 
da mărturie asupra înal-
tei hotărâri de a fi nu-
mit în această parohie. 
Le mulțumesc tuturor ce-
lor prezenți pentru ges-
tul prietenesc de a fi îm-
preună în această binecu-
vântată zi. Vă mulțumesc, 
dragi enoriași, pentru că 
m-ați primit cu căldură 
sufletească și vă mărturi-
sesc că am venit în aceas-

tă parohie ca să-I slujesc 
lui Hristos cu toată dra-
gostea și dăruirea”, a spus 

părintele Bogdan Mihail, 
noul părinte slujitor al Pa-
rohiei Roșu. 

actualitateactualitate

Momente 
sfinte, la 
Chiajna Credincioşii din satul Roşu mai au un părinte spiritual 

 Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-Vicar Patriarhal le-a încredințat enoriașilor   Parohiei Izvorul Tămăduirii un nou preot blând și iubitor, care să le aducă mereu lumina în suflete
Parohia cu hramul Izvorul Tămăduirii, din 
satul Roșu al comunei Chiajna, duminică, 5 
septembrie. Momente speciale au adus lacrimi 
pe obrajii credincioșilor satului. Părintele 
Ion Ciucă, preotul care le-a păstorit sufletele 
aproape trei decenii, fiind un exemplu de 
credință, implicare și devotament, s-a pensionat 
în cadrul unei ceremonii înălțătoare, la care 
au fost prezenți mai mulți preoți și credincioși, 
veniți special pentru aceste momente frumoase.

Ionela ChIrCu

Am venit 
în această 
parohie ca 
să vă slujesc 
cu toată 
dragostea și 
dăruirea”

Părintele 
Bogdan Mihail 
Mărcuceanu

Este un părinte 
înțelept, 
experimentat 
și cu multă 
cumințenie”

Episcop-Vicar 
Patriarhal

Preasfințitul Părinte 
Varlaam Ploieșteanul


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

