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frumoasa slujbă şi pentru 
cuvântul de învăţătură! 

Vă rugăm să transmiteţi 
Preafericirii Sale, Părinte-
lui Patriarh Daniel, mulţu-
mirile întregului sobor şi a 
tuturor credincioşilor ca-
re au participat la aceas-
tă sfântă şi dumnezeias-
că Liturghie, pentru fru-
museţea pe care ne-a fă-
cut-o, să fiţi astăzi aici, în 
mijlocul nostru, mai ales 
că sunteţi şi un ocrotitor 
al tuturor măicuţelor care 

lucrează în atelierul Mă-
năstirii Pasărea care, bi-
neînţeles, este o compo-
nentă al marelui atelier 
al Patriarhiei Române. Vă 
mulţumim din suflet, şi-L 
rugăm pe Bunul Dumne-
zeu să vă dăruiască ani cu 
binecuvântare şi spor în 
ogorul Bisericii şi a mân-
tuirii noastre, a tuturor. 
Este mare bucurie în Bi-
serica noastră ortodoxă, 
sărbătorim Praznicul Du-
hului Sfânt, Cincizecimea 
sau Rusaliile. Şi Mănăsti-
rea Pasărea, veche vatră 
monahală aşezată între 
păduri şi ape, sărbătoreş-
te, aşadar, Hramul Mare. 
Pentru primirea pelerinilor 
pregătirea a început încă 
din ajun. Maicile şi surori-
le au adus un plus de în-
frumuseţare sfântului lo-
caş, incintei, împrejurimi-
lor. Au pregătit pachete 

pentru pelerini, având în 
suflete şi în inimi rugăciu-
nea de slavă adusă Prea 
Sfintei Treimi şi Preacin-
stitei Maicii Domnului, cât 
şi aducerea aminte de po-
menire a celor adormiţi 
întru Domnul. La aceas-
tă mare sărbătoare a mă-
năstirii noastre i-am invi-
tat pe toţi cei care cunosc 
dar şi care nu cunosc să 
participe alături de noi 
la Sfânta şi dumnezeias-
ca Liturghie, unită cu Ve-
cernia plecării genunchi-
lor, care a fost oficiată de 
P.C. Pr. Consilier Arhim. 
Constantin Dionisie, Şe-
ful Atelierelor Patriarhiei 
Române, delegat al Prea-
fericitului Părinte Patriarh 
Daniel, înconjurat de un 
sobor de preoţi şi diaconi. 
Răspunsurile la strană au 
fost date de maicile şi su-
rorile mănăstirii noastre, 
de la cele două străni. 
După săvârşirea Sfintei Li-
turghii a avut loc procesi-
unea, care a avut în frun-
te toaca, steaguri, felina-
re, dar şi cele două racle 
cu sfinte moaşte, preoţii 
slujitori, maicile, surorile 
şi toţi pelerinii adunaţi la 
această sfîntă sărbătoare. 
Evenimentul continuă o 
veche tradiţie a mănăstirii 
noastre ce are în centrul 
ei rugăciunea de mulţu-
mire adusă lui Dumnezeu 
pentru toate binefacerile 
primite, o ofrandă, o re-
cunoştinţă pentru iertarea 
păcatelor, pentru mântui-
rea sufletului, pentru pa-
ce şi bucurie, linişte şi ar-
monie, pentru roadele pă-
mântului, pentru păduri şi 
ape, pentru animale şi pă-
sări, pentru mediul încon-
jurător. După procesiune 
au fost sfinţite pachetele 
şi s-a făcut veşnica pome-
nire pentru ctitori, pentru 
toţi cei ce au pomelnice 
la mănăstirea noastră, şi 
s-au împărţit tuturor pe-
lerinilor prezenţi”, a spus 

Maica Stareţă Stavrofora 
Mihaela Costache. 

Bucuria unei zile 
pline de lumină 
sfântă

Faptul că părintele 
Constantin Dionisie a fost 
delegatul Părintelui Patri-
arh la această mare săr-
bătoare a aşezării sfinte 
de la Pasărea nu a fost o 
întâmplare. 

„În mănăstirea noas-
tră există mai multe sec-
ţii care sunt arondate ate-
lierului mare al Patriarhi-
ei Române. Aici lucrează 
în jur de 23 de măicuţe 
în mai multe secţii: sec-
ţie de croitorie, secţie de 
pictură, broderie şi cizelu-
ră. Aici se execută racle-
le. Este primul atelier din 
ţară dintr-o mănăstire un-
de se execută aceste racle 
în care se aşează părtice-
le sau fragmente ale sfin-
ţilor care au fost rânduiţi 

de către Sfântul Sinod să 
fie prăznuiţi conform ca-
lendarului ortodox. Toate 
aceste secţii din mănăs-
tirea noastră sunt condu-
se de către Părintele Con-
silier, Arhimandritul Con-
stantin Dionisie. Iar Mai-
ca Teofana, care coordo-
nează întreaga activitate 
la nivelul mănăstirii noas-
tre, este numită şefa ate-
lierului pentru pentru ce-
ea se lucrează, ce se des-
făşoară la nivelul nostru”, 
ne-a explicat Maica Sta-
reţă. La final, pelerinii au 
plecat acasă mult mai bo-
gaţi sufleteşte. Luând cu 
ei bucuria unei zile pline 
de lumină sfântă, pe ca-
re au împărtăşit-o celor 
dragi împreună cu ramu-
rile de nuc sfinţite de cle-
rici, menite să le aducă 
binecuvântare, ocrotire şi 
spor în credinţă şi în fapte 
bune, credincioşii nădăju-
iesc să-şi sfinţească atât 
casele, cât şi vieţile. 

Marele praznic al Mă-
năstirii Pasărea ne-a rea-
dus şi pe noi, echipa Jur-
nalului de Ilfov, în mijlocul 
maicilor şi credincioşilor 
lăcaşului sfânt, devenit un 
loc legendar. Am revenit 
cu aleasă bucurie în acest 
loc binecuvântat de Dum-
nezeu, în care Maica Sta-
reţă Stavorfora  Mihaela 
Costache şi maicile care 
vieţuiesc aici sunt harni-
ce şi cu dragoste de tra-
diţie, de oameni şi, mai 
presus de toate, de Divi-
nitate. Am regăsit biseri-
ca frumoasă ca o mireasă 
a lui Hristos, ce-şi primea 
rugătorii într-o atmosfe-
ră duhovnicească deose-
bită, din care cu greu ne 
mai puteam desprinde. O 
mulţime de flori multicolo-
re şi înmiresmate împodo-
beau lăcaşul de cult. Pic-
turile minunate care ex-
pun cele mai importante 
momente biblice şi icoa-
nele făcătoare de minuni 
ne îmbiau la mult aştepta-
ta reculegere într-un ade-
vărat colţ de Rai. Maici-
le şi credincioşii, veniţi în 
număr parcă mai mare ca 
oricând, au înfrumuseţat 
sărbătoarea de la Mănăs-
tirea Pasărea, prin pre-
zenţa şi prin setea lor de 
rugăciune şi de sfinţire a 
vieţii. Soborul condus de 
Părintele Consilier Arhi-
mandrit Constantin Dioni-
sie, Şeful Atelierelor Patri-
arhiei Române, în calita-
te de delegat al Preaferi-
citului Părinte Daniel, Pa-
triarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, alături de părin-
tele diacon Adrian Butuc, 
de la Paraclisul Catedra-
lei Naţionale, a mângâiat 
şi a încântat până şi cele 
mai posomorâte inimi prin 

slujba frumoasă şi grandi-
oasă pe care a  săvârşit-o. 
Toate sufletele au fost 
mişcate de frumuseţea 
rânduielilor bisericeşti. Şi, 
mai presus de toate, o lu-
mină parcă venită din Cer 
ne învăluia în strălucirea 
sa orbitoare.      

Părintele Consilier a 
felicitat obştea monahală 
de la Pasărea şi credincio-
şii locului şi a îndemnat lu-
mea la sporirea în credin-
ţă, amintind de minunea 
care a avut loc în a 50-a 
zi după Duminica Învierii 
Domnului, cea în care Du-
hul Sfânt s-a pogorât asu-
pra Apostolilor Mântuito-
rului, în chipul unor limbi 
de foc. 

„Iubiţi credincioşi, săr-
bătoarea de astăzi, cea în-
chinată Pogorârii Duhu-
lui Sfânt, este unită cu cea 
a Sfintei Treimi, care este 
de fapt hramul acestei mă-
năstiri. Aceste două sărbă-
tori unite ne aduc aminte 
de adevărurile fundamen-
tale ale credinţei noas-
tre. (...) Să Îi mulţumim, 
aşadar, lui Dumnezeu Ta-
tăl pentru iubirea Sa mi-
lostivă arătată oameni-
lor prin Domnul nostru Ii-
sus Hristos şi prin împărtă-
şirea Duhului Sfânt de ca-

re ne învredniceşte pe fie-
care dintre noi atunci când 
participăm la Sfânta Li-
turghie şi, de Duhul aces-
ta, să avem grijă în fieca-
re zi a vieţii noastre, să nu-
l stingem, ci să lucrăm îm-
preună cu El la mântuirea 
noastră pentru viaţa veş-
nică! (...) Iubiţi credincioşi, 
cu prilejul hramului aces-
tui sfânt lăcaş, am bucu-
ria de a transmite din par-
tea Preafericitului Părin-
te Patriarh Daniel, pentru 
Preacuvioasa Maică Stare-
ţă Stavrofora Mihaela Cos-
tache, pentru maicile din 
această sfântă mănăstire 
şi pentru dvs. toţi cei ca-
re v-aţi rugat astăzi împre-

ună cu noi, cuvânt de  bi-
necuvântare. Preafericirea 
Sa binecuvântează bucu-
ria rodirii din această sfân-
tă mănăstire, care este un 
exemplu şi pentru alte mă-
năstiri din Eparhia noastră, 
Arhiepiscopia Bucureştilor. 
Vă mulţumim tuturor ce-
lor care sprijiniţi activitatea 
mănăstirii, pentru că Mă-
năstirea  Pasărea nu se re-
zumă doar la slujbele din 

biserică, ci are în coordo-
nare şi Seminarul Teologic 
Sfânta Filofteia şi Atelierul 
de Veşminte Bisericeşti. De 
aceea, tuturor celor care 
sprijiniţi acest sfânt lăcaş 
Preafericitul Părinte Patri-
arh Dniel vă doreşte sănă-
tate, bucuria rodirii Duhu-
lui Sfânt în viaţa dvs. şi bu-
curie în toate zilele dvs.! 

Prin cuvântarea sa 
admirabilă, Maica Stare-

ţă a aprins candela su-
fletelor noastre, ajutân-
du-ne să vedem adâncu-
rile darurilor Prea Sfin-
tei Treimi, care înnobilea-
ză aşezământul sacru de 
la Pasărea şi care au fă-
cut din ziua Cincizecimii 
una cu adevărat specia-
lă în acest lăcaş de cult. 
 „Preacucernice Părinte 
Consilier Constantin Dio-
nisie, vă mulţumim pentru 

Pelerinaj impresionant, la Brăneşti 

Mii de oameni, la hramul istoric al Mănăstirii Pasărea, de Rusalii

Vă mulţumim 
pentru slujba 
de o frumuseţe 
Dumnezeiască!”

stareţa Mănăstirii 
Pasărea

 Stavrofora  Mihaela  Costache

Mănăstirea 
Pasărea este 
un exemplu de 
credinţă şi jertfă 
pentru alte 
mănăstiri”

delegatul 
Patriarhului 
României

Părintele Consilier 
Arhimandrit Constantin 
Dionisie

Mănăstirea Pasărea, duminică, 12 iunie. După doi ani de restricţii impuse 
de pandemia de COVID-19, o mare de credincioşi însetaţi de credinţă s-au 
recules în sânul Mănăstirii Pasărea. În prezenţa a mii de credincioşi veniţi din 
toate colţurile ţării, un ales sobor de preoţi şi diaconi, condus de Părintele 
Consilier Arhimandrit Constantin Dionisie, Şeful Atelierelor Patriarhiei 
Române, s-a rugat pentru pacea în ţară şi în lume, pentru sănătate şi armonie 
şi a dat binecuvântare celor ce s-au alăturat clericilor în rugăciune, făcând din 
hramul istoric al lăcaşului de cult, o sărbătoare cum alta nu-i, de întărire şi 
înălţare a sufletelor.   

Ionela ChIrCu
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