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Ionela CHIRCU

Sfintele moaște care au 
devenit odoarele cele mai de 
preț ale Parohiei Mogoșoaia 2, 
au fost aduse dintr-un sfânt 
lăcaș de pe meleagurile Gre-
ciei, locul natal al acestui Ma-
re Mucenic. Primarul comunei 
Mogoșoaia, Paul Precup, con-
silieri locali precum și prima-
rul orașului Buftea, Gheorghe 
Pistol, deputatul PNL de Ilfov, 
Daniel Gheorghe și secreta-
rul de stat în Ministerul Trans-
porturilor, Irinel Scrioșteanu, 
au împărtășit și ei bucuria pri-
mirii și binecuvântării raclei 
cu sfintele odoare, alături de 
numeroși credincioși ai locului. 
Fiind una dintre bisericile noas-
tre de suflet, ne-am alăturat și 
noi, echipa Jurnalului de Ilfov 
preoților și enoriașilor, în rugă-
ciune. Ca de fiecare dată, am 
regăsit micul lăcaș de cult de o 
frumusețe copleșitoare. Era de-
ajuns o privire ca să-ți dai sea-
ma că numai niște oameni cu 
totul dăruiți lui Dumnezeu cum 
sunt fiii duhovnicești ai acestei 
parohii, părintele lor spiritual, 
pr. Iulian Răduca și îndrumăto-
rul lor, Părintele Protopop Cris-
tian Burcea, puteau făuri o ast-
fel de bijuterie spirituală.

S-au împlinit 
rugăciunile de ani 
ale credincioșilor 
Au fost momente înălțătoare 

duminică, la Mogoșoaia. O slujbă 
deosebită, săvărșită de un sobor 
impresionant de preoți, condus 
de Părintele Protopop Cristian 
Burcea, de data aceasta, în ca-
litate de delegat al Preafericitu-
lui Părinte Daniel, Patriarhul Ro-
mâniei pentru a sfinți racla în ca-
re au fost așezate moaștele Sf. 
Cuvios Efrem cel Nou. Și, pentru 
că trăim vremuri de restriște, cu 
grele încercări, s-au rostit rugă-
ciuni pentru sănătatea tuturor, 
pentru pacea în țară, pentru uni-
tatea poporului și binele patriei. 
Cu acest prilej, s-au înălțat rugă-
ciuni la Ceruri și pentru cei ce, 
cu credință în Bunul Dumnezeu 
și cu iubire de neam, s-au jertfit 
de-a lungul timpului, pe câmpu-
rile de luptă. 

„Poporul român este un 
popor harnic și darnic, iubi-
tor de Dumnezeu și de semeni. 
Din munca și agoniseala lor, 
credincioșii ortodocși au dăruit 
cu suflet mare pentru constru-
irea și întreținerea lăcașelor de 
cult, dar și pentru susținerea tu-
turor activităților bisericii. Este 
încă vie în memoria recentă so-

lidaritatea arătată de credincișii 
ortodocși români la începutul 
pandemiei, în anul 2020, și pe 
tot parcursul ei, când biserica a 
sprijinit spitalele cu cele necesa-
re, pentru a trece mai ușor prin-
tr-o perioadă foarte grea. Astfel, 
bisericile mănăstirile și catedra-
lele au ajutat spitalele. Atunci 
s-a creat o adevărată comuniune 
de iubire creștină între doctorii 
de trupuri și păstorii de suflete, 
fapt care ne-a ajutat să trecem 
mai ușor prin marea încercare a 
pandemiei. Vă îndemnăm ca și 
în anul acesta să vă deschideți 
inima și să-i ajutați pe cei pe ca-
re viața i-a adus în situații gre-
le. Fiecare să dea cum socotește 
cu inima sa, nu cu părere de 
rău sau de silă, căci Dumnezeu 
iubește pe cel care dă cu bună 
voie, sprijinind cu darul vostru 
lucrarea misionară și social filan-
tropică a Sfintei noastre Biserici 
din țară, și din străinătate. Iubiți 
credincioși, pentru localitatea 
Mogoșoaia, ziua de astăzi este 

o zi plină de lumină, de bucurie. 
S-a înveșmântat biserica în hai-
ne de sărbătoare, dar nu haine-
le materiale sunt cele ce fac săr-
bătoarea, ci lumina din sufletele 
noastre, lumina cu care ne-am 
adunat astăzi înaintea Mântuito-
rului nostru Iisus Hristos, a Mai-
cii Domnului și a sfinților săi. Es-
te o împlinire pentru credincioșii 
Parohiei Mogoșoaia întrucât, cu 
câțiva ani în urmă, prin 2015 s-a 
înființat această parohie. La ce-
rerea credincioșilor și cu înalta 
binecuvântare a Părintelui Pa-
triarh Daniel, ocrotitorii bisericii 
au devenit Preasfânta Născătoa-
re de Dumnezeu cu sărbătoarea 
Acoperământul Maicii Domnului, 
Sfântul Cuvios Mucenic Efrem 
cel Nou, la care mulți dintre 
credincioșii acestei parohii aveau 
o evlavie deosebită deși, el fuse-
se trecut în calendarul nostru cu 
numai un an în urmă și Sfântul 
Voievod Ștefan cel Mare. Evlavia 
credincioșilor la sfinții lor ocroti-
tori s-a împlinit cu un dar de la 

Bunul Dumnezeu: moaștele Sf. 
Cuv. Efrem cel Nou. Acestea au 
ajuns și vor rămâne permanent 
în această catedrală aș spune. 
Mă simt și cred că toți ne simțim 
astăzi aici, ca într-o catedrală. 
Sunt dragostea pe care o simțim 
de la dvs. și înfrumusețarea care 
s-a făcut special pentru întâmpi-
narea moaștelor sfântului ocro-
titor. Este o zi binecuvântată, 
în care se împlinesc rugăciuni-
le de ani ale credincioșilor aces-
tei parohii. Îi muțumim dom-
nului Gheorghe Pistol, primarul 
orașului Buftea, care, cu mul-
tă dragoste a dăruit un teren 
de 2.000 de metri pentru a se 
construi biserică, însă, ulterior 
s-a construit pe acest teren un 
centru social pastoral al Parohi-
ei Mogoșoaia 2, urmând ca bise-
rica să fie construită mai aproa-
pe de credincioși, mai în inima 
localității. Și, atunci, Dumnezeu 
l-a scos în cale pe domnul Teia 
Sponte, care a dăruit acest teren 
de 2.000 de metri, pe care, în 

Moaștele Sfântului Efrem cel Nou aduc sănătate  
și ocrotire, la vreme de necaz și grele încercări

PAROHIA MOGOȘOAIA 2 A DEVENIT LOC DE PELERINAJ 

2018 s-a construit acest paraclis 
cu hramul Sf. Nicolae. Tot atunci 
s-a pus piatra de temele pentru 
noua biserică. Aici sigur, Primăria 
Mogoșoaia a contribuit mult la 
înfrumusețarea curții, la ajutoa-
rea părintelui pentru a defrișa, 
a curăța, iar cei mai importanți 
ați fost dvs., credincioșii aces-
tei parohii care ați fost perma-
nent alături de părintele paroh și 
l-ați încurajat și l-ați ajutat cu ce-
ea ce ați putut. Felicitări pentru 
frumusețea zilei de astăzi, pen-
tru strălucirea sufletelor dvs.“ , a 
spus Părintele Protopop, Cristian 
Burcea. Pentru contribuția adu-
să bisericii, Părintele Protopop 
a acordat, din partea Patriarhi-
ei Române distincția de vredni-
cie familiei Filip Vicențiu și Elena.

Enoriașii zidesc casa 
Sfântului Efrem 
Sf. Efrem cel Nou este prăz-

nuit la data de 5 mai. El este ase-
muit prin jertfa sa, cu Sf. Mar-

tir Constantin Brâncoveanu, fi-
ind martirizat de otomani pentru 
credința sa creștină, de neclin-
tit. Acesta este considerat ocro-
titorul familiei și al celor aflați în 
nevoi. Este mult milostiv și grab-
nic folositor, ajutându-i chiar și 
pe cei care nici măcar nu îl cu-
nosc. „Am primit ajutor nespe-
rat de-a lugul timpului. Sf. Efrem 
lucrează prin intemrediul dvs., al 
tuturor și mi-a scos în cale întot-
deauna oameni providențiali ca-
re să ajute la construcția aces-
tei biserici. Anul trecut am înce-
put fizic, construcția demisolului. 
Acum suntem la turnarea radie-
rului și nădăjduim că ne mișcăm 
repede, încât să-i facem repede 
casă Sf. Efrem, care a venit as-
tăzi, în mijlocul nostru. Să știți 
că nu a venit decât prin dragos-
tea lui și a venit în casa lui ca să 
ajute la construcția bisericii lui. 
Așa vom face și noi ori de câ-
te ori vom avea probleme, vom 
alerga la racla cu sfintele sa-
le moaște și o să-I cerem aju-
torul. Mulțumesc tuturor ctitori-
lor, Primăriei Mogoșoaia care s-a 
ocupat de tot acest eveniment 
și ne-a sprijinit întotdeauna du-
pă putințe, vă mulțumesc dvs., 
dragi credincioși, pentru dragos-
tea dvs. față de Dumnezeu și de 
biserică. Îi mulțumesc Preaferi-
citului Părinte Daniel, Patriarhul 
României pentru binecuvântarea 
aducerii moaștelor“, a spus și  
părintele paroh Iulian Răduca. 

   
Politicenii: „Dacă 

n-am avea credință, 
ne-am pierde orice 
urmă de omenie“
Oameni de cultură, demni-

tari cu o bogată activitate civică, 
proiecte benefice pentru țară, iu-
bitori de credință și spiritualitate 
ne-au lăsat o parte din sufletul 

lor atunci când ne-au împărtășit 
frânturi din bucuria pe care o re-
simt în biserică. „M-am alăturat 
și eu enoriașilor de la Parohia 
2 a comunei Mogoșoaia la pri-
mirea acestui dar din partea lui 
Dumnezeu, a moaștelor Sf. Cu-
vios Mucenic Efrem cel Nou. Îi 
mulțumim Preafericitului Patri-
arh Daniel pentru binecuvânta-
rea dată ca aceste moaște ale 
acestui Mucenic grabnic ajută-
tor să ajungă la această bise-
rică. Iată, deși biserica cu hra-
mul Sfântului este în construcție 
și nici măcar nu a ajuns la co-
ta zero, biserica este înzestra-
tă cu această bogăție spun eu, 
moaștele Sfântului care pot adu-
ce bucurie atât enoriașilor, dar și 
pelerinilor care trec pe la aceas-
tă biserică. Nu-mi rămâne de-
cât să spun tuturor, să se roa-
ge Sf. Efrem cel Nou și să mijlo-
cească la Maica Domnului toate 
dorințele noastre de pace, sănă-
tate, bucurie pentru aceste vre-
muri destul de încercate pentru 
noi toți“, ne-a spus Gheorghe 
Pistol, primarul orașului Buftea. 

Conștient că Biserica trans-
formă poporul într-o masă de oa-
meni inteligenți, culți, morali, ca-
pabili să trăiască în armonie de-
plină, deputatul Daniel Gheor-
ghe ne-a vorbit la rândul său, 
despre nevoia de spiritualitate și 
credință. „Mă bucur să fiu astăzi 
aici, în mijlocul credincioșilor de 
la Mogoșoaia, la un eveniment 
atât de important. Biserica es-
te o instituție fundamentală, ca-
re a menținut echilibrul valori-
lor în societatea românească și 
a cărei implicare socială, cultura-
lă, mai ales spirituală, umanitară 
este una desăvârșită și constan-
tă iar în calitatea mea de parla-
mentar, mai presus de asta sunt 
creștin ortodox. Sunt unul din-
tre oamenii care permanent au 
susținut valorile creștine și Bise-

rica Ortodoxă Română în județul 
Ilfov și nu doar aici, în România, 
în ansamblu, prin tot ceea ce am 
putut să fac de-a lungul timpu-
lui. Cred că este esențial ca în-
totdeauna aleșii, persoanele pu-
blice, dar mai presus de asta, fi-
ecare dintre noi, fiecare om care 
crede în Dumnezeu să fie alături 
de Biserică pentru că acesta este 
sensul Bisericii, comuniunea cu 
Hristos și adunarea credincioșilor 
în jurul slujirii în Sfântul Altar. Es-
te foarte bine că oamenii vin la bi-
serică. Dacă n-am avea credința 
în Dumnezeu, iar Biserica nu ar 
fi o instituție fundamentală, divin 
umană și perenă, sunt convins 
că nu am mai fi aceiași oameni 
care suntem și ne-am pierde ori-
ce urmă de minimă morală, ori-
ce urmă de omenie și de respect 
pentru viață și pentru cei de lân-
gă noi“ , ne-a spus Daniel Gheor-
ghe, deputat PNL.  

    
Paul Precup, primarul 
comunei Mogoșoaia: 

„Susținem activitățile 
bisericilor“

„Îl apreciem pe părintele pa-
roh Iulian Răduca pentru toată 
dragostea pe care le-o poartă lo-
calnicilor și pentru modul în ca-
re reușește să mențină comuni-
tatea unită. Am fost și vom fi me-
reu cu sufletul alături de părinte 
și îl asigurăm de toată susținerea 
noastră, a Primăriei Mogoșoaia 
și a Consiliului Local Mogoșoaia. 
De altfel, noi susținem activitățile 
sociale, culturale ș.a.m.d., ale 
ambelor biserici din comună, în 
limita posibilităților noastre. Fă-
ră Dumnezeu nimic nu este po-
sibil, așa că Biserica este o pri-
oritate pentru noi cei care sun-
tem în slujba binelui cetățenilor“, 
a spus Paul Precup, primarul co-
munei Mogoșoaia.   

Ziua de duminică, 13 martie, rămâne înscrisă în istoria 
meleagurilor comunei Mogoșoaia, ca una cu totul 
specială. Marele făcător de minuni al lumii, Tămăduitorul 
și Grabnicul Ajutător în nevoi, Sfântul Efrem cel Nou a 
ajuns în mijlocul credincioșilor din această localitate și 
le va aduce ocrotire și vindecare pentru totdeauna, la 
nevoie. Prin grija părintelui paroh Iulian Răduca și cu 
binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, racla cu cinstitele moaște 
ale Marelui Mucenic a fost adusă duminică, în biserica 
Parohiei Mogoșoaia 2 și așezată la loc de cinste spre 
veșnica închinare a rugătorilor.


