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La vreme de grele în-
cercări, Primăria Voluntari 
a organizat încă un pele-
rinaj impresionant la Brâ-
ul Maicii Domnului, oferin-
du-le localnicilor și tuturor 
credincioșilor din țară po-
sibilitatea de a se închina 
și de a se ruga la cinsti-
tul veșmânt al Născătoa-
rei de Dumnezeu, care es-
te făcător de minuni și vin-
decător de boli. Racla cu 
Preacinstitul Brâu al Mai-
cii Domnului a fost adusă 
de la Mănăstirea Kato Xe-
nia și a ajuns în orașul Vo-
luntari, în dimineața zilei 
de joi, 30 iunie. Alături de 
cinstitul odor au fost aduse 
și moaștele Sfântului Ste-
lian, grabnic ajutător, des-
pre care se știe că-i scapă 
de nevoi și de suferințe pe 
toți cei ce îl cheamă în ru-
găciuni. Raclele au fost în-
tâmpinate în dimineața zi-
lei de joi, de către Părinte-
le Cristian Burcea, Proto-

popul Protopopiatului Ilfov 
Nord, alături de un ales so-
bor de preoți, într-o atmo-
sferă de evlavie profundă. 
Acestea au fost așezate la 
loc de cinste și închinare, 
în fața lăcașului de cult. 
Timp de patru zile, cleri-
cii și credicioșii deopotrivă 
au înălțat rugăciuni la Ce-
ruri pentru sănătate, pace 
în țară, potolirea intempe-
riilor și multe altele. Pele-
rinajul s-a încheiat în sea-
ra zilei de duminică, 3 iu-
lie. Slujbele grandioase și 
încântătoare și toate rân-
duielile bisericești care au 
fost săvârșite în aceste zi-
le, la Voluntari, au fost ca 
o călătorie sfințitoare care 
a adus bucuria în suflete-
le tuturor credincioșilor, ca 
urmare a întăririi legăturii 
lor cu Dumnezeu. Povețele 
Preasfințitului Părinte Ti-
motei Prahoveanul, Epi-
scop-Vicar al Arhiepiscopi-
ei Bucureștilor, au împodo-

bit sufletele cu virtuțile prin 
care strălucea dumnea-
lui, ajutând credincioșii să 
strângă amintiri de neui-
tat. Puși în fața frumuseții 
Divine, noi toți cei ce am 
împărtășit atmosfera du-
hovnicească de aici am 
fost cuprinși de o liniște din 
care nu ne-am mai fi dorit 
să ieșim. La finalul peleri-
najului, am plecat cu toții 
mai inspirați și mai bogați 
spiritual. Al cincilea pele-
rinaj la Brâul Maicii Dom-
nului, organizat de Primă-
ria Voluntari și găzduit de 
Parohia Bisericii Sfânta Pa-
rascheva, din localitate, a 
fost un adevărat izvor de 
bucurie și pace interioară.      

Mesajul preoţilor: 
„Avem nevoie 
de popasuri 
duhovniceşti 
pentru a primi 
binecuvântarea 
Domnului”

Sfânta Liturghie din 
ultima zi a pelerinajului a 
fost săvârșită de un ales 
sobor de preoți, coordo-
nat de Preasfințitul Pă-
rinte Timotei Prahovea-
nul, alături de Părintele 
Protopop Cristian Burcea. 
„Suntem deosebit de bu-
curoși pentru acest eve-
niment care are loc aici, 
la Voluntari. În numele 

Preafericitului Părinte Da-
niel, Patriarhul României 
aducem cuvânt de mul-
țumire tuturor celor ca-
re au ostenit pentru reali-
zarea acestui eveniment: 
în primul rând, domnului 
primar și Consiliului Local, 
celorlalți oameni evlavi-
oși și binevoitori, de aici. 
Îi mulțumim în mod deo-
sebit Părintelui Protoiereu 
pentru organizarea primi-
rii Brâului Maicii Domnului 
și moaștelor Sfântului Ste-
lian de joi, și pentru orga-
nizarea slujbei de astăzi, 
(n.r. – duminică, 3 iulie), 
părintelui paroh Claudiu 
Tomozii și tuturor părinți-
lor care au slujit aici, ce-

lor care au cântat atât de 
frumos încât putem spune 
că o parte a Cetății Con-
stantinopolului și o parte 
a Mănăstirii Kato Xenia, 
de la Volos, s-au mutat 
aici. Mulțumim în mod de-
osebit celor care au ono-
rat cu prezența lor aceas-
tă sărbătoare, slujitori ai 
bisericii, demnitari, minis-
trului Gabriela Firea, in-
vitaților acestei parohii și 
tuturor celor care sunt de 
față, tuturor celor care în 
evlavie și rugăciune pro-
fundă au ascultat aceas-
tă Liturghie. Aducem un 
cuvânt de mulțumire tu-
turor celor care îi cinstesc 
pe sfinți, tuturor celor ca-

re aduc o laudă deosebită 
Maicii Domnului și în pri-
mul rând, delegației Mă-
năstirii Kato Xenia pre-
zentă astăzi, aici. Această 
delegație ne aduce amin-
te de numeroase legături 
pe care Biserica Ortodo-
xă Română le are cu Bise-
rica Greciei. Așadar, pes-
te acest ținut și peste ța-
ra noastră se adaugă bi-
necuvântarea Născătoa-
rei de Dumnezeu. Cei ca-
re îi vor cere cu evlavie și 
rugăciune multă ajutor, îl 
vor primi. Ne rugăm Prea-
curatei Maici a lui Dumne-
zeu să acopere cu cinsti-
tul Ei Acoperământ pe toți 
cei care o cinstesc cu ev-

lavie, pe cei care arată fa-
ță de Ea o deosebită slu-
jire și dăruire așa cum es-
te cazul domnului primar 
și al Consiliului Local de la 
Voluntari. Am putea spu-
ne că atunci când se va 
scrie istoria acestei noi bi-
serici cu mărime de ca-
tedrală și cu frumuse-
țe aparte va trebui să se 
oprească scriitorul asupra 
unui capitol important și 
anume, al popasurilor aici  
ale Brâului Maicii Domnu-
lui și al unui noian de bi-
necuvâtare pe care Maica 
Domnului o revarsă față 
de noi toți. În rugăciune 
comună, în iubire sfântă 
și în nădejde către Dum-

nezeu să-i cerem Preacu-
ratei Născătoare de Dum-
nezeu, Sfântului Stelian 
ale cărui sfinte moaște 
sunt aici și Sfintei Cuvioa-
se și multmilostivei maicii 
noastre, Parascheva, să 
ne ajute pe toți cei care 
suntem de față și cei ca-
re din binecuvântate sa-
crificii nu s-au aflat aici, 
ajutor ca să dobândim și 
noi Împărăția lui Dumne-
zeu, cel mai important lu-
cru pe care un om îl poate 
dobândi”, a spus Preasfin-
țitul Părinte Timotei Pra-
hoveanul, în cuvântarea 
sa de suflet, după Sfânta 
Liturghie, care a avut loc 
în ultima zi a pelerinaju-
lui. „Este un moment de 
bucurie și de mare săr-
bătoare pentru comuni-
tatea acestui oraș, și si-
gur, și pentru Protopopi-
atul Ilfov Nord din care 
astăzi, în cuprinsul sobo-
rului au făcut parte preo-
ții noștri slujitori. Este un 
moment de sărbătoare și 
de bucurie mai ales că, în 
această perioadă trecem 
prin vremuri tumultoase. 
Suntem după o perioadă 
de doi ani în care nu s-a 
organizat acest pelerinaj 
din cauza pandemiei. Ia-
tă, acum vremurile sunt 
destul de grele întrucât 
războaie sunt la granițe-
le țării, iar în interiorul ță-
rii situația economică es-
te destul de apăsătoare 
pentru credincioși și avem 
nevoie de astfel de popa-
suri duhovnicești în care 
să primim binecuvânta-
rea lui Dumnezeu, în ca-
re să ne adăpăm suflete-
le din izvorul apei celei vii, 
a harului lui Dumnezeu. 
Îi mulțumim Preasfințitu-
lui Părinte Timotei Praho-
veanul, delegat al Prea-
fericitului Părinte Patri-
arh Daniel, pentru că as-
tăzi ne-a adus binecuvân-
tarea Părintelui Patriarh și 
pe Mântuitorul Iisus Hris-
tos L-a adus aici, pe sfân-
ta masă și în inimile noas-
tre. Îi mulțumim domnului 
primar și Consiliului Local, 
care în fiecare an caută 
să aducă bucurie cetățe-
nilor acestui oraș, alinare 
și mângâiere prin credin-
ța în Bunul Dumnezeu”, a 
spus Părintele Protopop 
Cristian Burcea.    

Voluntari, oraş al 
credinţei

În semn de iubire și 
prețuire, primarul Floren-
tin Pandele le-a adresat 
tuturor pelerinilor un me-
saj de mulțumire și întări-
re în credință. De aseme-
nea, edilul a oferit Prea-
sfințitului Părinte, Părin-
telui Protopop și delega-
ției din Grecia, daruri de 
suflet, flori și obiecte reli-
gioase spre binecuvânta-
re și protecție. „Dragi pe-
lerini, vă mulțumim că ați 
luat, încă o dată, parte la 
o slujbă cum nu se poate 
mai frumoasă. Preasfinți-
te Părinte Timotei Praho-
veanul, vă mulțumim că 
ne-ați onorat cu prezența 
dvs. încă o dată. Prezența 
dvs. aici este o recunoaș-
tere a faptului că în urmă 
cu numai 3-4 ani, la pro-
punerea primarului, Consi-
liul Local a declarat orașul 
Voluntari ca oraș al cre-
dinței. Aici locuiesc în pri-
mul rând creștin ortodocși, 
mulți dintre ei practicanți. 
Poporul român este în ge-
neral un popor credincios. 
Credința este cea care ne-
a salvat de-a lungul vea-
curilor. Trăim vremuri tul-
buri. Venim după un răz-
boi sanitar. La granițele ță-
rii noastre este un război 

al armelor și ne rugăm Bu-
nului Dumnezeu pentru că 
în El avem tot sprijinul să 
ne aducă pace. Ne rugăm 
Bunului Dumnezeu ca și în 
viitor să putem face ceea 
ce am făcut astăzi, adică 
să organizăm pelerinajele 
pentru că la aceste peleri-
naje vin nu numai cei ca-
re sunt suferinzi, ci și cei 
cu dorință de a se închi-
na Bunului Dumnezeu”, a 
spus primarul orașului Vo-
luntari, Florentin Pandele.         

De ce s-au rugat 
oamenii cu 
atâta ardoare la 
cinstitele odoare?  

Este cunoscut faptul 
că Brâul Maicii Domnului a 
vindecat de-a lungul tim-
pului nenumărați bolnavi, 
în special de cancer, a aju-
tat să nască femei care nu 
puteau avea copii și a fă-
cut să înceteze diferite epi-
demii. Cinstitul Brâu a fost 
țesut de însăși Maica Dom-
nului din fire de păr de că-
milă, și după adormire, în 
momentul Înălțării Ei la 
Ceruri, l-a dăruit Sfântului 
Apostol Toma. Acum, Brâul 
este așezat la loc de cinste 
în Mănăstirea Vatoped, din 
Athos, Grecia. O parte din el 
a fost dăruit Mănăstirii Kato 

Xenia, despre care se cre-
de că a fost ridicată prin vo-
ia Maicii Domnului. Pelerinii 
care vin să se roage la ra-
cla cu odorul cel mai de preț 
al acestei mănăstiri primesc 
o panglică ce a fost binecu-
vântată și așezată pe Sfân-
tul Brâu, timp de 40 de zi-
le. Acesta are harul de a vin-
deca bolnavii și de a tămă-
dui lipsa de rod a pântece-
lor femeilor, dacă este pur-
tat în jurul brâului și dacă se 
fac rugăciuni cu inima des-
chisă spre Divinitate. În fie-
care an, „brâulețul” este dă-
ruit și pelerinilor de la Volun-
tari. La rândul său, Sfântul 
Stelian este recunoscut ca 
ocrotitorul copiilor și al fami-
ilor creștine. El s-a născut în 
secolul al VI-lea, în provin-
cia Paflagonia din Asia Mică 
(o localitate din Turcia zilelor 
noastre), într-o familie foar-
te bogată. Ajuns la vârsta 
adultă, acesta a donat ave-
rea săracilor și s-a făcut mo-
nah, retrăgându-se în pus-
tiu, într-o peșteră, unde pri-
mea hrană de la înger. Din 
dragoste pentru oameni, 
venea printre ei pentru a-i 
ajuta, apoi se întorcea în 
chilie pentru odihnă. Pen-
tru viața sa curată și pen-
tru rugăciune, a primit darul 
tămăduirii, adică darul de a 
vindeca de diverse boli. 

actualitate actualitate

Pelerinaj 
impresionant 
la Catedrala 

Voluntari

Patru zile de rugăciuni la Brâul făcător de minuni al Maicii Domnului 
și la moaștele Sfântului Stelian, ocrotitorul familiilor creștine 

Prin grija primarului Florentin Pandele, a 
Primăriei şi Consiliului  Local Voluntari şi a 
clericilor din Protopopiatul Ilfov Nord, în oraşul 
Voluntari a avut loc o nouă minune. După 
doi ani de restricții impuse de pandemia de 
COVID-19, mii de români însetați de credință 
au venit, în perioada 30 iunie – 3 iulie, la 
catedrala din oraş, pentru a se închina şi ruga 
la Brâul făcător de minuni al Maicii Domnului 
şi la moaştele Sfântului Stelian Paflagonul, 
ocrotitorul familiilor creştine, semn că Duhul 
Sfânt a trezit în ei o mare dorință de înnoire a 
vieții. Raclele cu cinstitele odoare au fost aduse 
de la Mănăstirea Kato Xenia, din Grecia şi s-au 
aflat la loc de cinste, în fața  Bisericii Sfânta 
Parascheva, timp de patru zile. Ca de fiecare 
dată, în fruntea credincioşilor s-au aflat edilul 
Florentin Pandele alături de soția sa, Gabriela 
Firea, ministrul Familiei, Tineretului şi Egalității 
de Şanse, prefectul județului Ilfov, Simona 
Neculae, consilierii locali şi alte oficialități locale 
şi județene. 

Ionela ChIrCu
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