
întocmai cu Apostolii. Semnificaţii adânci: 
căci ne dorim ca în această corabie a 
mântuirii să aducem la Domnul multe 
suflete. Să „pescuim”, pentru Hristos, 
suflete. Iar Sfânta Tecla ne-a făcut chiar 
în această zi un dar mare: o părticică din 
sfintele sale moaşte a fost primită din 
Italia prin doamna Eliana Petria. 

Am sperat tot timpul că Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel, după vizita în 
parohia noastră din anul 2011, ne va 
sfinţi biserica. Şi iată că, într-o duminică 
frumoasă de sfârşit de septembrie sute, 
poate chiar mii de enoriaşi l-am aşteptat 
în haine de sărbătoare, pregătiţi cum se 
cuvine pentru întâmpinarea Preaferici-
rii Sale. Iar Preafericitul ne-a făcut 
bucuria de a veni la târnosirea bisericii 
noastre.

Ne-am pregătit mult şi am dorit să 
facem toate după cum se cuvine. 
Ultimele săptămâni dinaintea sfinţirii 
au mobilizat credincioşii şi mai ales 
consiliul şi comitetul parohial. Cu toţi 
ne-am pregătit intens. Şi bucuria ne-a 
fost mare când toate s-au întâmplat 
după cum ne-am imaginat şi dorit. 

Dar trăirea din sufletele noastre a 
depăşit orice aşteptare. Acestea au vibrat 
de trăire şi bucurie sfântă. Căci ce poate 

Sfinţire şi înnoire  
în parohia şerban Vodă

fi mai frumos şi mai înălţător decât să se 
adune toţi cei care au slujit în acest lăcaş 
sau au ajutat biserica şi împreună să 
participăm la sfinţirea bisericii. Să o dăm 
întreagă Domnului, ca El să sfinţească şi 
înnoiască, prin ea, viaţa noastră.

Deşi sentimentul copleşitor din 
această zi a fost emoţia – iar lacrimile 
nu au lipsit -, totuşi am aflat alături de o 
nemărginită bucurie şi un sentiment de 
recunoştinţă şi mulţumire. Am dat 
mulţumire şi slavă Domnului, Cel care 
nu ne-a lăsat la greu, şi Maicii Domnului, 
ocrotitoarea bisericii noastre.

Mulţumirile noastre tuturor celor 
care au trudit şi trudesc în şi pentru 
biserica şi parohia noastră: preoţi, eno-
riaşi, donatori.

Şi cu recunoştinţă ne-am îndreptat în 
această zi gândurile noastre de mul-
ţumire către Preafericitul Părinte Pa-
triarh Daniel şi ierarhii care de-a lungul 
vremii ne-au îndrumat, ne-au îmbăr-
bătat, ne-au ajutat.

Ctitorii şi binefăcătorii acestui sfânt 
locaş, ştiuţi dar mai ales necunoscuţi, 
azi s-au bucurat îngereşte: în Cer şi pe 
pământ. Căci toţi au dorit să vadă 
această zi! ❖

Teolog Maria Buleu
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Duminică 24 septembrie  
s-au împlinit toate dorințele noastre  

și s-au încununat 16 ani de jerfe:  
s-a sfințit în sfârșit biserica noastră.  

Și, ca să ne fie bucuria deplină,  
târnosirea a a fost făcută de însăși 
Preafericirea Sa Patriarhul Daniel.  

Alături de Preasfințitul Episcop Timotei 
Prahoveanul, arhimandritul Veniamin 

Goreanu și un sobor de preoți.

Am aşteptat mult acest moment. 
De multe ori ni se părea că nu 
vom mai termina acest lăcaş. 

Căci nu de puţine ori lipseau fondurile: 
pentru zidire şi pentru pictură mai ales. 
Preoţi şi enoriaşi puneam înainte ru-
găciunea şi găseam curaj să mergem 
mai departe. Băteam la uşi mai mult 
sau mai puţin importante. Care se 
deschideau sau nu. Şi iarăşi oameni de 
bună credinţă, enoriaşi ai noştri veneau 
şi ne susţineau. Se întâmplau minuni 
atunci când nu mai exista nădejde. 
Apăreau din senini oameni cu suflet 
mare şi ajutau ca lucrarea să continue.

Enoriaşii parohiei noastre au luptat 
cu tot ce puteau ei ca să vadă lucrările 
terminate: cu munca lor şi de multe ori 
cu rugăciunea lor.

Şi iată, ziua îndelung aşteptată a sosit. 
Când toate au fost gata, am dat de veste 
că ne pregătim de târnosirea bisericii. 
Ne-am adresat ierahilor noştri şi, cu 
toată rânduiala, Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel. Iar acesta ne-a dat pe 
rând mai întâi binecuvântarea pentru 
sfintele moaşte pe care le-am primit iar 
mai apoi pentru sfinţirea bisericii.

S-a stabiliat duminica în care se va 
face sfinţirea: duminica „Pescuirii minu-
nate” şi ziua Sfintei Muceniţe Tecla, cea 

Duminica a 19-a După Rusalii
Predica de pe munte – Iubirea 

vrăjmaşilor
†) Acoperământul  

mAicii Domnului
sf. apostol anania;  

sf. cuv. Roman meloDul;  
† sf. cuv. iosif si chiRiac  

De la BiseRicani



CuVânt de Suflet  
la târnoSirea biSeriCii

Iubiților,
Evenimentul petrecut în biserica noastră  
în 24 septembrie ne-a făcut să înțelegem  

pe de o parte lucrarea lui Dumnezeu  
în parohia noastră, iar pe de altă parte  

să vedem cu ochii noștri revărsarea de daruri 
dumnezeiești peste noi și peste comunitatea 

și biserica noastră. Au fost momente unice  
și cuvintele slujbei dumnezeiești mergeau 

chiar în inima noastră, aducându-ne emoții 
sfinte datorită harului lui Dumnezeu,  

Care S-a revărsat peste noi din plin.

A 
m trăit în aceste zile o adevărată 
bucurie pascală şi tot în aceste 

zile mi-am adus aminte cu drag de efor-
turile făcute de credincioşii parohiei 
noastre care s-au jertfit ca să facă 



biserică lui Dumnezeu, ca să ducă la 
sfârşit lucrările bisericii lui Dumnezeu.

Cred că în parohia noastră sunt 
puţini cei care nu au participat la 
această lucrare. De aceea, vreau să 
mulţumesc tuturor pentru contribuţia 
lor şi pentru încrederea pe care ne-au 
arătat-o ajutându-ne să ducem la bun 
sfârşit această lucrare. La această 
sărbătoarea a sfinţirii bisericii au par-
ticipat credincioşi din toate colţurile 
Bucureştilor şi nu numai, dând un 
farmec deosebit evenimentului. 

Le mulţumesc şi acelora care, de 
aproape sau de departe, au ţinut să fie 
alături de noi prin toate mijloacele, 
arătându-se ca adevăraţi misionari care 
au dus din gură în gură bucuria eve-
nimentului. În ceea ce ne priveşte pe noi, 
ne străduim pe mai departe să ducem la 
îndeplinire lucrările de la centrul social 
care va ajuta mult în desfăşurarea 
activităţii social-filantropice a Bisericii.

Ţin să mulţumesc cu recunoştinţă 
consiliului şi comitetului parohial 
pentru slujirea neîntreruptă şi pentru 
jertfa adusă în această lucrare. 
Dumnezeu să le răsplătească cu daruri 
dumnezeieşti pentru efortul, corec-
titudinea şi ascultarea de care au dat 
dovadă. Vor rămâne continuu în 
pomenirea bisericii. ❖

Părintele Dinu Pompiliu
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aCoperământul  
maiCii domnului

Împărătesei celei alese mai înainte  
de veci, împărătesei celei mai înalte  

decât toată făptura cerului  
și a pământului, care a venit oarecând  

la rugăciune în biserica cea din Vlaherne  
și se ruga pentru cei din întuneric, 

acesteia și noi, cu credință și cu umilință, 
îi serbăm Acoperământul ei cel luminos. 

Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, 
izbăvește-ne pe noi din toate nevoile,  

ca să strigăm ție: Bucură-te, bucuria 
noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul  

cu cinstitul tău Acoperământ! 
Acatistul Acoperământului  

Maicii Domnului - Condac 1

Prima atestare documentară a săr-
bătorii închinate Sfântului Acoperă-
mânt datează din secolul al V-lea, 

când împărăteasa Pulheria, soţia lui Mar-
cian (450-457), cere patriarhului Iuvenalie 
al Ierusalimului, în timpul celui de-al 
IV-lea Sinod Ecumenic de la Calcedon 
(451), să îi trimită moaştele Maicii Dom-
nului pentru a le aşeza în Biserica Panaghia 
din Vlaherne, ctitoria sa.

Patriarhul Iuvenalie îi răspunde că în 
mormântul Maicii Domnului au fost 
găsite doar brâul şi acoperământul său, 
deoarece Maica Domnului a fost ridicată 
cu trupul la cer. Împărăteasa a adus în 
capitală: brâul şi acoperământul, primul 
fiind aşezat la Chalcoprateia (poarta de 
bronz), iar al doilea la Biserica Panaghia 
(a Preasfintei) din cartierul Vlaherne. 
Prin mijlocirea Maicii Domnului, ele au 
devenit protectoarele capitalei, în special 
în timpul invaziilor avarilor (626), 

perşilor (677), arabilor (717), ruşilor 
(860), dar şi în alte împrejurări.

Acoperământul era un articol vesti-
mentar (Isaia 3, 17), care s-a păstrat cu 
stricteţe şi în perioada talmudică. Astfel, 
femeile purtau un văl sau un şal mai lung, 
ce le cădea pe umeri şi pe spate. Spre 
deosebire de acoperămintele pe care le 
purtau orientalele, acoperământul Maicii 
Domnului apare în icoane, începând cu 
secolul al V-lea, ca fiind împodobit cu trei 
stele, simbol al Pururea Fecioriei Maicii 
Domnului: înainte, în timpul şi după Naş-
terea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Arătarea Maicii Domnului credincio-
şilor care se aflau în Biserica Panaghia 
din Vlaherne se găseşte relatată în viaţa 
Sfântului Andrei „cel nebun pentru 
Hristos“ († 956) şi în cea a ucenicului său 
Epifanie.

Minunea cu acoperământul Maicii 
Domnului s-a petrecut în timpul îm-
păratului Leon cel Înţelept (886-912). Se 
spune că în ziua de 1 octombrie a anului 
911, în timpul unei privegheri de toată 
noaptea în Biserica Panaghia din 
Vlaherne, pe la ora 4 dimineaţa, Sfântul 
Andrei şi ucenicul său Epifanie au 
văzut-o pe Maica Domnului intrând în 
biserică, fiind însoţită de Sfinţii Ioan 
Botezătorul şi Ioan Evanghelistul, pre-
cum şi de alţi sfinţi. Ajunsă în mijlocul 
bisericii, ea a îngenuncheat şi a început 
să se roage atât de intens, încât lacrimile 
îi scăldau faţa. După ce s-a ridicat de la 
rugăciune, şi-a scos acoperământul pe 
care l-a ridicat deasupra capului ei, aşa 
încât să îi acopere pe toţi cei prezenţi în 
biserică. Cinstirea Sfântului Acoperă-
mânt s-a dezvoltat mai mult în Biserica 
Ortodoxă Rusă, încă din secolul al 
XII-lea; de atunci s-a extins în aproape 

toate Bisericile Ortodoxe.
Cea mai cunoscută biserică din Con-

stantinopol dintre cele închinate Maicii 
Domnului, a fost Biserica Panaghia din 
Vlaherne, unde a stat Sfântul Acope-
rământ până în 1087. Temeliile acestei 
biserici au fost puse de către împăraţii 
Marcian şi Pulheria, dar ea a fost termina-
tă de Leon cel Mare (457-474), care a 
adăugat Hagiasma (un agheasmatar 
ridicat pe locul Izvorului Tămăduirii) şi 
Lousma (Baia Sfântă, o scăldătoare 
pentru oamenii bolnavi). A rezistat peri-
colelor pe care le-au reprezentat tul-
burările perioadei iconoclaste datorită 
icoanei Maicii Domnului Vlachernitissa, 
făcătoare de minuni, a rezistat şi altor 
pericole, dar nu şi incendiului din 1434. 
În 1867, turcii au cedat breslei blănarilor 
greci locul pe care s-a construit o mică 
biserică, în care au inclus şi Izvorul Tă-
măduirii. Această biserică a fost preluată 
de Patriarhia Ecumenică, care a în-
frumuseţat-o cu picturile lui Eirenarchos 
Covas (1964).

Acatistele, paraclisele şi rugăciunile 
adresate Maicii Domnului ocupă un loc 
central în viaţa Bisericii şi a credincioşilor; 
dintre acestea face parte şi Acatistul 
Acoperământului Maicii Domnului. ❖

ORARUL CENTRULUI PAROHIAL PENTRU COPII SI TINERET
Ziua Ora Meditaţii Cine răspunde
Luni 1800-1900 Matematică - clasa a VIII-a Prof. Stuparu Germina
Joi 1330-1500 Limba română / matem. clasa a IV-a Prof. Rusescu Georgeta
Sâmbătă 1400-1600 Matematică - clasa a VIII-a Ing. Tomescu Paul

PROgRAMUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 1-8 OCTOMBRIE 2017
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 1 octombrie  0800-1200 Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmaşilor)
  Acoperământul Maicii Domnului – Utrenia, Sfânta Liturghie
Luni 2 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie
Marţi 3 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie
Miercuri 4 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Sfântul Maslu 
Joi 5 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie
Vineri 6 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie,
 1700-1930 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 7 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
 1800-1900 Vecernie
Duminică 8 octombrie  0800-1200 Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain)
  Utrenia, Sfânta Liturghie


