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Pantelimon

Agapa în curtea bisericii,
una dintre surprizele
duhovnicești pregătite de
părintele paroh, pentru
mângâierea sufletească
a credincioșilor care au
asistat la slujba de hram

Al doilea hram al
Sfinţilor Arhangheli
Mihail şi Gavriil,
în noua biserică din oraş

Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail
și Gavriil a fost prilej de mare bucurie
pentru localnicii din orașul Pantelimon.
Încă de la primele ore ale zilei de 8
noiembrie, în biserica închinată Sfinților
Arhangheli au răsunat glasurile preoților
care au chemat oamenii să se unească în
rugăciune pentru a-și prăznui ocrotitorii.
Și, odată cu ei, toate cetele îngerești din
Ceruri, care nu s-au despărțit nicicând de
Dumnezeu.

Ionela Chircu

În orașul Pantelimon,
ziua de 8 noiembrie a fost
una cu totul și cu totul deosebită. Cu bucurie-n suflet, credincioși de toa-

te vârstele s-au adunat în
biserica ce încă nu a îmbrăcat haina Sfințirii Mari,
dar care este deja plină de lumină, adevăr și

Părintele paroh, în
mijlocul credincioșilor

Părintele Constantin Rotaru
parohul Bisericii
cu hramul Sfinții
Arhagngheli
Mihail și Gavriil

Cererile,
rugăciunile
și toate
gândurile dvs.
să fie împlinite,
prin credința
care v-a adus
aici!”
viață. Cu inimile deschise către divinitate, aceștia
i-au cinstit cum se cuvine,
pe ocrotitorii lor spirituali,
Sfinții Arhangheli Mihail și
Gavriil, împreună cu toți
îngerii buni, mesagerii lui
Dumnezeu care le oferă o
mulțime de daruri spirituale. Într-o atmosferă caldă și primitoare, un sobor
de preoți condus de părintele paroh Constantin
Rotaru a săvârșit o slujbă
frumoasă, care îndemna
lumea la săvârșirea fap-

telor bune, curățirea și înnoirea sufletului.
“Gândurile și rugăciunea noastră rostită împreună s-a înălțat astăzi către Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și către toate puterile Cerești pentru că, vedeți, Cerul este
nesfârșit. Nimeni, oricât
ar scotoci în acest Univers, nu poate să-i găsească sfârșitul sau capătul, în ciuda tuturor insistențelor. Așadar,
vedeți, Sf. Arhangheli ne
învață în primul rând, nemărginirea lui Dumnezeu,
infinitul Lui. Atunci când
înălțăm rugăciunea noastră la Sfinții Arhangheli,
ei sunt cei care duc rugăciunea noastră, puțină,
dar rostită cu umilință și
cu smerenie, înaintea Tronului lui Dumnezeu, al
tronului veșniciei. Îngerii sunt cei care ne duc în
veșnicie. Să ne aplecăm
asupra Vechiului și Noului Testament și să vedem
cum îngerii s-au arătat
oamenilor și i-au sfătuit,
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înălțată în această micuță
biserică, să fie dusă de îngerii și de Arhanghelii Săi
acolo, la Tronul Său! Cererile, rugăciunile și toate
gândurile dvs. să fie împlinite, prin credința care
v-a adus astăzi aici! Dumnezeu să vă binecuvinteze!”, le-a spus părintele paroh, credincioșilor, în
cuvântarea sa de suflet.

Părintele paroh
Constantin Rotaru
i-au condus, i-au povățuit,
le-au adus bunele vestiri. Sf. Arh. Gavriil s-a învrednicit și a avut misiunea sfântă de a-I vesti Fecioarei Maria Nașterea Fiului lui Dumnezeu. Sf. Arhanghel Mihail este numit mintea cea Atotcuprinzătoare a lui Dumnezeu, mintea prin care s-a
făcut lumea. Dumnezeu a
conlucrat cu aceste puteri
Cerești, pe care tot El lea creat. Rugăm pe Bunul
Dumnezeu ca rugăciunea
noastră din această zi,

Părintele paroh,
alături de
credincioși la Masa
Frățească

Pentru
ca
bucuria hramului să fie și mai
mare, după slujbă, părintele paroh și-a invitat credincioșii la Agapă
(Masa Frățească) pe care a organizat-o chiar în
curtea lăcașului de cult.
Toți cei care au asistat la
rânduielile bisericești s-au
delectat cu deliciile din
pește și varză călită, gătite chiar atunci de cele
mai pricepute bucătărese
din parohie.

Sărbătoarea tuturor îngerilor buni, la Parohia Căldăraru
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, cei mai mari
binefăcători ai oamenilor dintre toți sfinții
îngeri, au fost cinstiți în chip deosebit și în satul
Căldăraru, din comuna Cernica. La marele praznic,
credincioșii s-au reunit în rugăciune cu părintele
Vasile Guțea, parohul bisericii ocrotite de Sfinții
Arhangheli și au marcat sărbătoarea creștină
prin momente speciale, cu dragoste deplină și
încărcătură duhovnicească.

Ionela Chircu

Praznicul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil
de miercuri, 8 noiembrie, a adus în sufletele credincioșilor din Căldăraru lumină, iubire și

speranță. Pentru toate darurile spirituale revărsate
asupra lor de-a lungul timpului, localnicii au mers la
biserica închinată Arhanghelilor, unde au înălțat

rugăciuni la Ceruri, în cinstea îngerilor care veghează asupra lor, le știu
suferințele și nu contenesc să-i ocrotească și să
le îndeplinească dorințele.

Slavă și închinare
Sfinților
Arhangheli Mihail
și Gavriil

Credincioșii au ascultat cu evlavie slujba
săvârșită de părintele paroh Vasile Guțea. Împreună cu părintele spiritual,
aceștia au adus slavă și
închinare protectorilor lor,
în semn de recunoștință
pentru toate binefacerile de care s-au bucurat, în timp. Într-o atmosferă duhovnicească, de
pregătire pentru comuniunea cu Dumnezeu și cu
îngerii Săi buni, cu mic
cu mare, credincioșii au
trăit bucuria sărbătorii și

s -au împărtășit cu harul
Sfinților Arhangheli.

Praznic
luminos, cu
părintele
paroh Vasile
Guțea

Părintele Vasile Guțea

parohul Bisericii
cu hramul Sfinților
Arhangheli Mihail
și Gavriil

Să luăm
aminte de la
Sfinții Îngeri
și să fim în
ascultare de
Dumnezeu!”

“Praznicul închinat Sfin
ților Arhangheli Mihail și
Gavriil este una dintre cele mai mari sărbători ale
satului nostru, deoarece
Arhanghelii care sunt căpeteniile îngerilor buni,
sunt ocrotitorii comunității
noastre creștine. Odată cu
ei, am prăznuit toate cetele îngerilor buni, cunoscut
fiind faptul că fiecare din-

Cernica
tre noi primește la Sfântul
Botez un înger de Lumină care ne însoțește toată viața și ne povățuiește
spre tot lucrul plăcut lui
Dumnezeu. Să luăm aminte de la Sfinții Îngeri și să
fim în ascultare de Dumnezeu, să-L iubim și să ne întărim în credință și smerenie! Credința este cea care ne dă încrederea că ceea ce facem, facem bine și
ne arată calea spre Dumnezeu, spre mântuire. Îngerul nostru păzitor este o
binecuvântare de la Dumnezeu, dar ca orice bine-

cuvântare a Lui, ea depinde și de purtarea noastră.
Ne-am rugat și ne rugăm
pentru sănătatea, liniștea
sufletească, pacea și iubirea celor care au asistat la
slujba de hram și a familiilor acestora”, ne-a spus
părintele Vasile Guțea, parohul Bisericii cu hramul
Sfinții Arhangheli Mihail și
Gavriil. Ca o surpriză duhovnicească, la finalul rânduielilor bisericești, părintele paroh a împărțit Masa
Frățească împreună cu toți
cei ce au asistat la slujba
de hram.

