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Comuna Snagov, de Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil

A fost mare 
sărbătoare, pe  
un colţ de Rai

Comuna Snagov, Parohia Vlădiceasca. Duminică, pe 8 noiembrie, a fost mare 
sărbătoare pe colțul de Rai snagovean, Vlădiceasca. Cerurile s-au deschis, lăsând 

loc cetelor îngerești să umple sufletele credincioșilor, cu bucurie Divină. Și să verse 
peste creștinii locului care i-au cinstit și i-au slăvit pe Sfinții Mihail și Gavriil, ocrotitorii 

lăcașului sfânt, în ziua marelui praznic, flacăra de har duhovnicesc.

Ionela CHIRCU

Rugăciunile au răsunat 
în biserica închinată Sfinților 
Arhangheli Mihail și Gavriil,  
din satul Vlădiceasca, încă 
din ajunul sărbătorii, când a 
fost săvârșită slujba Vecerni-
ei. La invitația părintelui pa-
roh, supranumit la rândul 
său de mai marii Bisericii Or-
todoxe Române Serafim (în-
ger de primă ordine în ierar-
hia Cerească), un sobor de 
preoți condus de Preasfințitul 
Părinte Timotei Prahovea-
nul, Episcop-Vicar al Arhiepi-
scopiei Bucureștilor, s-a aflat 
în mijlocul credincioșilor și  
le-a dăruit mângâiere sufle-
tească, într-o seară duhovni-
cească închinată rugăciunii, 
meditației și învățăturii în lu-
mină și bucurie. 

Cântări  
de bucurie

“Le mulțumim părinților 
care au venit din apropie-
re pentru a fi în comuniu-

ne de rugăciune cu noi! Îi 
mulțumim părintelui paroh 
care, deși slujește într-o pa-
rohie atât de mică, la fieca-
re hram se străduiește să 
întâmpine cum se cuvine o 
astfel de sărbătoare. Așa es-
te tradiția noastră, a Bisericii 
și a poporului român, ca ma-
rile sărbători să fie întâmpi-
nate cu slujbe speciale care 
anunță apropiata sărbătoare. 
S-au rostit rugăciuni stărui-
toare către Dumnezeu, pen-
tru că avem nevoie de milos-
tivirea Lui. Toți avem nevoie 
de lucrarea Lui în viața noas-
tră, chiar și cei bine situați pe 
scara socială. (…) Îngerii la-
udă neîncetat pe Dumnezeu. 
Iubiți credincioși, la sărbă-
toarea îngerilor cerem ca ei 
să fie cu noi, să ne inspire, 
să ne ajute, să ne însoțească 
proiectele pozitive, să acope-
re și să apere orașele, satele, 
mănăstirile, bisericile și toate 
casele și gospodăriile celor 
care-L caută pe Dumnezeu! 
Îi mulțumesc părintelui pa-
roh, care este de asemenea, 

pomenit deoarece îi are ca 
ocrotitori pe Sfinții Serafimi! 
Îi adresez cuvânt de felicita-
re și noului dvs. primar, care 
este ocrotit de Sfinții Arhan-
gheli Mihail și Gavriil! Ne ru-
găm ca lucrarea lui să fie de 
folos oamenilor care iubesc 
lumina, credința își iubesc 
semenii, îi iubesc pe ceilalți 
și lasă în urma lor lumină! 
Vă mulțumim dvs., iubiți 
credincioși, pentru dragos-
tea față de biserică”, a spus 
Preasfințitul Părinte Timotei 
Prahoveanul. Fiind o sărbă-
toare a dragostei și a bucuri-
ei, clericii și credincioșii care 
și-au sărbătorit onomastica 
de Sfinții Mihail și Gavriil au 
fost felicitați în cadru festiv, 
religios. Printre aceștia s-au 
aflat părintele paroh Serafim 
și primarul Mihai Anghel că-
rora, cu prilejul acestei fru-
moase cinstiri, le adresăm și 
noi, echipa Jurnalului de Il-
fov, alese urări de sănătate, 
bucurie și ajutor în toate, de 
la Bunul Dumnezeu! La mulți 
și luminoși ani! 


