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săvârșită
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Macovei
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De ziua Sfântului Nicolae, Parohia
Chiajna a primit în dar o haină nouă
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nunii, botezuri, slujbe de
duminică și de sărbători,
iar capela va fi pentru
săvârșirea parastaselor.
Mai avem și în cimitir o
capelă destinată exclusiv
înmormântărilor. La nevoie, o putem folosi și pe
cea de aici pentru înmormântări. Mulțumim Primăriei, Consiliului Local și
tuturor celor care ne-au
susținut de-a lungul timpului”, ne-a spus părintele Romică.

Distincții pentru
binefăcătorii
bisericii

Cel mai iubit sfânt de pe bolta Ortodoxiei
noastre s-a bucurat de o cinstire aparte
în biserica păstorită de părintele Romică
Macovei. În ajunul praznicului închinat
Sfântului Nicolae, ocrotitorul comunei
Chiajna, un sobor ales de preoți, condus
de părintele consilier administrativ
Dumitru Ștefănescu, împreună cu
părintele Ioan Bondar, Protopopul
Protopopiatului Ilfov Sud, a sfințit pictura
capelei, un nou edificiu ridicat prin jertfa
părintelui paroh și a autorităților locale.
Ionela Chircu
Una dintre marile minuni săvârșite de-a lungul preoției părintelui Romică Macovei o reprezintă construirea unui lăcaș
sfânt care vine în întâmpinarea nevoilor spirituale, educative și sociale
ale comunității din Chiajna. Prin dragostea sa față
de Dumnezeu și de oamenii locului, biserica ridicată în inima satului a
fost împodobită cu o pictură care conturează imaginea Cerului adus pe Pământ, întârindu-ți sentimentul că ești permanent înconjurat de toate puterile Cerești. De-o
frumusețe rară și impunătoare, biserica a fost,
este și va rămâne un adevărat punct de atracție
pentru toți iubitorii de artă și credință. Prin grija
părintelui paroh, a fost

construită și o capelă împodobită cu o pictură superbă, care este străjuită de o nouă clopotniță
de zid, a cărei frumusețe
strălucește în splendoarea așezământului sacru. La fiecare sărbătoare, clopotnița are un puternic răsunet în inimile credincioșilor. Ea cheamă localnicii la rugăciune
și-i aduce mai aproape de
Dumnezeu și de o viață
mai bună, mai ușoară și
mai frumoasă, în ciuda
greutăților vremii.
În seara zilei de joi,
5 decembrie, o mulțime
de credincioși a asistat la
slujba minunată săvârșită
de preoți în cinstea Sfântului Nicolae și a primit în
dar încă un mic lăcaș de
rugăciune care aduce binecuvântare și har Divin.
“Sf. Ierarh Nicolae, chi-

pul blândeților, este iubit
de întreaga lume, sărbătorirea sa fiind așteptată
cu mare bucurie. AceasPărintele
Dumitru
Ștefănescu

consilier
administrativ

Omul sfințește
locul”
tă bucurie este îndoită, în parohia dvs., pentru că se află sub ocrotirea sa. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
astăzi a avut loc sfințirea
picturii care s-a realizat la
capela parohială și binecuvântarea celorlalte lucrări care s-au făcut în ultima perioadă. Ne exprimăm recunoștința față de
toți cei care s-au ostenit
să aducă atâta frumusețe
aici. Se spune că omul
sfințește locul. Într-adevăr, acolo unde se află un
preot gospodar și alți clerici care înțeleg care este
misiunea lor preoțească
și o comunitate cu dragoste față de Dumnezeu
și de sfânta biserică, se
vede”, a spus părintele
Dumitru Ștefănescu.
“Îl felicit din suflet
pe părintele Romică, fost
Protopop al Protopopiatului Ilfov Sud, pentru lucrarea deosebită pe care
a săvârșit-o aici împreu-

nă cu părintele coslujitor, Consiliul și Comitetul Parohial și cu ajutorul autorităților locale. Nu
multe parohii se pot mândri cu o asemenea biserică, clopotniță, capelă și
dependințele care s-au
edificat aici”, a spus părintele Ioan Bondar, Protopopul Protopopiatului
Ilfov Sud. “Construcția bisericii s-a început în anul
2005, lucrările fiind finalizate în 2008. În același
an a fost și sfințită. Patru ani mai târziu, în
2012, a fost sfințită pictura bisericii. Concomitent, s-au făcut capela,
clopotnița și celelalte, lucrări care au fost finalizate în 2014. În această
seară s-a făcut sfințirea
picturii de la capelă, precum și a lucrărilor de la
exteriorul bisericii, începând cu acoperișul,
pereții, clopotnița, caPărintele Ioan
Bondar
Protopopul
Protopopiatului
Ilfov Sud

Felicitări din
suflet părintelui
Romică!”
pela, aghiazmatarul, lumânărarul și tot ansamblul. Primăria Chiajna a
acoperit costul lucrărilor în proporție de 90%.
De acum înainte, biserica mare va fi pentru cu-

Părintele Ștefănescu
a venit încărcat cu
distincții pentru binefăcătorii parohiei. Ca o
recunoștință pentru strădania de a le asigura rugătorilor toate cele de
trebuință în biserică, preotul paroh a primit Ordinul Sfinților Martiri Brâncoveni pentru clerici. Părintele coslujitor Cristian Vasile a fost ridicat
la rangul de iconom stavrofor. Diploma Omagială 2019 Anul Omagial al
Satului Românesc și Anul
Comemorativ al Patriarhului Nicodim Munteanu și al Patriarhului Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești
i-a revenit părintelui Alexandru Negoiță. Aceeași
diplomă omagială i-a fost
acordată și preotesei Mariana Macovei. De asemenea, Elena Vasilescu, pictorul care a împodobit lăcașul de cult cu o
pictură deosebită, a primit aceeași distincție. Pri-

marului comunei, Mircea
Minea, i-a acordat Ordinul Sfinților Martiri Brâncoveni pentru mireni, iar
membrilor Consiliului Parohial și celorlalți oameni
de bine le-a oferit diferite
distincții onorifice. Toate,
cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
“Pentru a răspunde
tuturor nevoilor comuni
tății, Parohia Chiajna a
primit tot sprijinul Primăriei și Consiliului Local, de
la zidirea bisericii până la
înfrumusețarea ei cu pictură și construirea anexelor. Mai exact, costurile pentru o mare parte
din construcția lăcașului
de cult și pentru lucrările de pictură au fost acoperite de Primărie și Consiliul Local. Anul acesta au fost alocate fonduri pentru reabilitarea
și înfrumusețarea tuturor bisericilor din Chiajna.
Îi iubim pe preoții din localitatea noastră pentru
că țin comunitatea unită
și îi asigurăm de întreaga noastră susținere în
proiectele lor de dezvoltare spirituală și socială
a comunității”, ne-a spus
Ștefan Ofițeru, viceprimarul comunei Chiajna.
Ne alăturăm și noi, echi-

Ștefan Ofițeru

viceprimarul
comunei Chiajna

Îi iubim pe
preoții noștri și
îi susținem cât
putem”

pa Jurnalului de Ilfov, celor care au adresat gânduri alese de prețuire și
respect părintelui Romică
și tuturor celor care au ridicat biserica și au făcut
ca ea să devină inima satului. Felicitări celor ce vă
rugați, trăiți și munciți cu
multă dăruire pentru alții!

