dimitrios
REVISTA PAROHIEI "SFÂNTUL DUMITRU-POŞTĂ" - PARACLIS UNIVERSITAR
Anul IV, Serie nouă, Nr. 6 (105) - 25 iulie-7 august 2016

EDITORIAL
O frază despre
sănătate

pagina 3

CUVÂNTUL
FILOCALIC
Răbdarea
în boală
pagina 5

JURNAL DE
PELERINAJ
Călătorie.
Cunoaştere. Bucurie
pagina 8

DIM ITRIOS



N R.

EDITORIAL

6 (105)

O FRAZĂ DESPRE SĂNĂTATE
Pr. Paroh Dr. Mihai GOJGAR

Î

n clasa a doua, chiar înainte de vacanţa de
iarnă, pe când lucrurile erau mai simple,
sau păreau a fi, şi ultimul clopoţel al
trimestrului de dinainte de Moş Gerilă se
auzea obligatoriu în jurul Ignatului, atunci
când oamenii tăiau porcul, elevii o „tăiau”
afară şi curentul era tăiat strategic, cu doar
câteva zile înainte să mă duc să îmi
semneze tovarăşa învăţătoare
carnetul de note şi să mă
întorc, speram eu, fericit
că am zece pe linie,
dând să mă ridic de pe
canapeaua din sufragerie
îndreptată spre răsărit
şi spre biserica unde
fusesem botezat, am simţit
o durere cumplită în spatele
genunchiului stâng, o usturime
de neîndurat pentru copilul de opt
ani care nu se întreba de ce are acea bubă,
nici de ce îl doare şi nici cum trece furunculul
respectiv, cu înfăţişarea lui îngrozitoare şi cu
rânjetul său roşiatic ce părea să se întindă
nestăvilit pe sub piele, ci singura întrebare
era „ce va zice tovarăşa că nu mă duc la
şcoală şi de unde iau eu lecţiile?”, fără să mă
gândesc că boala nu este doar ceva care te
împiedică de la anumite acţiuni, ci un cuţit
care stă să te ameninţe toată viaţa, fie sub
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chipul unui cui care îţi intră în picior, fie al
unui satâr ce îţi amputează piciorul, fie un
bisturiu care îţi cearcă rezistenţa cărnii, ori
a unei coase care stă mereu la o invizibilă
uşă, aşteptând să pătrundă în camera ta,
în mintea ta şi în tine, adică lucruri pe care
aveam să le descopăr mai târziu, în haina
preoţiei, pe când stăteam în dubiu
dacă să mă duc la cel pe care
îl împărtăşesc în spital cu
reverenda neagră sau cu
cea gri, pentru a nu speria
ori incomoda pacienţii
care se îngrijorau la
orice călător pe holurile
spitalelor gri, obligatoriu
gri, orice purtător de foi,
injecţii sau halat care îl pot
anunţa că e programat pentru
operaţie, pentru externare sau că nu
e niciun program pentru el, acolo, temător
să nu pătrundă faldurile sutanei în vreun
salon unde Dumnezeu nu este căutat, dorit
sau aşteptat deocamdată, descopeream în
simpla mişcare a unei încheieturi de mână
care deschide clanţa imprecis ataşată de
uşile acelea odioase şi roase de timp şi tocite
de lacrimi, momentul când îţi faci apariţia
într-un salon cu patru, şase ori doar prea
multe paturi cu răstigniţi pe varii perioade,
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din varii motive şi cu destinaţii
diverse, când privirile lor te caută
şi speră că paşii tăi vor merge spre patul lor,
chiar dacă eşti îmbrăcat în negru şi, zic gurile
rele din sat, că aduci veşti proaste ori... eh,
nici nu e de zis, grăbirea acelei clipe sumare
după care totul se schimbă, da!, chiar şi aşa
oamenii te aşteaptă, mai ales aceia la care
nu vine nimeni, aceia care se bucură de
feliuţele de pâine albă peste care se întinde
un pic de unt şi
un pic de gem
dimineaţa
ală
turi de o cană de
ceai, pe care ei le
consideră bune,
deşi tu nu le-ai
mânca niciodată,
mai
ales
în
mirosurile acelea
de aer închis
şi pe fundalul
acelor dulăpioare
unde
muştele
patinează ca la ele acasă, dar oricum nu
le-ai îngurgita pentru că în dieta prescrisă
de antrenorul de fitness există doar pâine
neagră integrală, unt de la sibieni şi gem de
la bunicii din Dâmboviţa, acolo unde nu se
stropesc pomii, nu ai putea să mănânci acest
mic-dejun nici de ai fi mort de foame, dar
asta îndeosebi pentru că nu simţi moartea
venind cu furie în direcţia ta, nu trăieşti
drama aceea a suferinţei pe un pat de spital,
acolo unde orice semn, adiere ori şoaptă
aduc interpretări optimiste ori, vai!, funeste,
când te simţi prizonier, deşi nimeni nu te
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ţine forţat, nimeni în afară de o forţă vitală
pe care nu o intuiai în tine, o dorinţă de a trăi
de care eşti surprins, având în vedere că au
fost multe clipe când îţi blestemai zilele şi
implorai finalul, acum, uite!, accepţi orice pas
care vine spre tine şi care îţi aduce veşti bune,
chiar şi pe preotul pe care poate l-ai ignorat
şi amânat pentru mai încolo, chiar şi el poate
aduce, cu Sfânta Împărtăşanie, un pic de mai
bine, şi dacă mănânci, şi dacă faci tot ce spune
doctorul, te faci
bine, te poţi duce
să îţi iei carnetul
de la şcoală, poţi
să aduni merele
nestropite de la
bunici, ori poţi
să
recuperezi
timpul rătăcit pe
undeva, dar care
acum, după ce ai
întrezărit-o
pe
aceea cu o coasă
înfiorător
de
lungă, îl consideri irosit, dar promiţi că dacă
te faci sănătos o să-i mulţumeşti Celui de
Sus pentru asta, o să foloseşti vigoarea fizică
aşa cum trebuie şi vei aprecia fiecare răsărit
de soare, în care nu luceşte nici măcar amin
tirea acelei triste femei care ne aşteaptă pe
toţi, zile în care te bucuri că te-ai împrietenit
în spital cu medici buni, profesionişti şi cu o
aură specială, ba chiar şi cu nume speciale
Pantelimon, Talaleu şi Diomid, nume pe care
le auzi în fiecare miercuri, la Maslu, acolo
unde înţelegi că sănătatea e un dar şi trebuie
să fim recunoscători pentru ea.
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RĂBDAREA ÎN BOALĂ

(CITATE DIN OPERA SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR)
Nu e boală mai cumplită decât cea a lui Iov,
chiar dac-ar fi să înșirui mii de boli. Astfel era
boala lui, că nu putea trăi nici în casă și nici
în mansarda ei, astfel încât toți se păzeau de
cel bolnav. Dacă n-ar fi avut o boală de nevindecat, fiind într-o stare cu mult mai rea decât
cei loviți de lepră, n-ar fi stat în afara cetății.
Aceștia pot intra în case și pot vorbi, dar Iov
ședea mereu sub cerul liber, pe o movilă de
gunoi, gol cu desăvârșire, pentru că nu se
putea acoperi cu nici o haină. (Trupul meu e
plin de păduchi și de solzi de murdărie; pielea
mea crapă și se zbârcește - Iov 7,5). Oare toate
acestea nu-i sporeau durerile pe care le suferea? Corpul lui scotea din el viermi și puroi
și acest lucru nu se întâmpla doar uneori, ci
încontinuu. (Omilia IX la Episola către Filipeni).

Iar acum, mulți din oameni când le vine vreo
boală sau pagubă, îndată blestemă, deși
durerea și amarul acela tot îl au, iar de plata
răbdării se lipsesc. Ce faci, omule? Pe făcătorul
tău de bine, pe Dumnezeu Îl blestemi? Nu vezi
că te arunci pe tine într-o prăpastie adâncă și
cazi în mare muncă? Nu știi că diavolul pentru
aceasta ne aduce la răutăți pe noi, ca să ne facă
să blestemăm și să mergem în iad? Şi dacă te
vede că blestemi, adaugă durerea de o face mai
mare ca să te mânii, iar dacă te vede că rabzi
vitejește și mulțumești lui Dumnezeu, îndată
fuge de tine. O, omule, dar de ce hulești? Oare,
îți mai ușurezi durerea? Nu! Ci încă mai mult o
adaugi, nu poți să dormi junghindu-te durerea.
Mulțumește și dă laudă lui Dumnezeu, că
dacă hulești și alungi ajutorul lui Dumnezeu
de la tine, pe diavol îl faci mai tare asupra ta,
iar când se pornește limba ta, fiind obișnuită
a huli rău, mușc-o, să sângereze mai bine ea,
decât să poftești tu la ziua judecății o picătură
de apă, precum a pățit și bogatul acela, că mai
bine este să rabzi aici puțină durere, decât să
te muncești acolo în veci (Cuvânt la Duminica
a XXXI-a).

Deci și tu, o iubitule, când de multe ori ești
cuprins de boală sau de friguri sau de dureri,
și usturimea te silește să zici ceva de hulă –
de te vei stăpâni pe tine, și vei mulțumi, și vei
proslăvi pe Dumnezeu, aceeași plată vei lua ca
dreptul Iov (Omilie despre Iov).
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CUM LUCREAZĂ DUMNEZEU
Pagină realizată de Monica DAMIAN
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D

e multe ori, Dumnezeu îngăduie ca trupul arată dragostea ta şi mijloceşte către Domnul
să fie lovit de o anumită boală, aceasta Hristos să-mi dea tămăduire, ca astfel cu
fiind considerată de Sfântul Ioan Scărarul, sănătate să pot slăvi şi să cânt numele Său
„nevoință ascetică”. Însă, ne vine foarte greu la priveghere”. Acestea zicându-le, părintele
să acceptăm o asemenea suferință. Pentru Daniel a aţipit din pricina oboselii. Atunci l-a
a înțelege rostul acestora în viața noastră, văzut pe Sfântul Pantelimon îngenunchind
redăm, în cele ce urmează, o întâmplare în faţa tronului lui Dumnezeu şi mijlocind
petrecută în Muntele Athos:
pentru sănătatea călugărului. Părintele
La chilia „Sfântul Hrisostom” ce ţine de Daniel a auzit pe Domnul Hristos spunând
Schitul „Sfântul Pantelimon” (Mănăstirea Sfântului Pantelimon: „Frate al meu, Mare
Cutlumuş) a trăit, în urmă cu
Mucenice Pantelimon, crezi că
mai mulţi ani, părintele Daniel. „Se întâmplă de multe ori eşti mai milostiv decât Mine?
ca trupul să sufere, pentru
Acesta, timp de 20 de ani, a fost ca sufletul să fie mântuit...” Crezi că iubeşti omenirea
bolnav şi a avut dureri de cap şi
mai mult decât Mine? Din
de spate, probleme cu rinichii
dragoste pentru Mine Ţi-ai
şi inima, afecțiuni la picioare şi,
vărsat sângele, dar Eu nu
uneori, suferințe în tot trupul.
Mi-am vărsat sângele şi încă
Deşi a mers de multe ori la
Îmi vărs sângele în fiecare zi
medici şi a făcut numeroase
pentru mântuirea sufletelor
radiografii, rezultatul a fost
oamenilor? Să ştii că este voia
mereu acelaşi. Doctorii nu au
Mea atunci când se întâmplă
putut găsi nici o explicaţie
de multe ori ca trupul să
medicală pentru boala lui.
sufere, pentru ca sufletul
Părintele Daniel a continuat
să fie mântuit. Aceasta este
să-şi poarte greutatea bolilor,
calea prin care voiesc ca mulţi
negăsind niciun medic sau om de ştiinţă oameni să se mântuiască.” Când fratele
care să-l poată ajuta. Într-un an, pe 27 iulie, Daniel a auzit acest lucru, s-a trezit şi a slăvit
în timpul Slujbei de priveghere în cinstea numele lui Dumnezeu, a mulţumit Sfântului
Sfântului Pantelimon, monahul s-a rugat Pantelimon pentru mijlocirea sa şi, îndată, a
sfântului cu lacrimi în ochi şi s-a închinat simţit cum o povară mare a fost ridicată de la
zicând: „Sfinte al lui Dumnezeu şi ocrotitorul el şi a înţeles că trebuie să îndurăm crucea şi
Schitului nostru, tu care eşti doctor şi pentru situaţia bolilor noastre cu răbdare, bucurie şi
dragostea lui Hristos ţi-ai vărsat sângele, mulţumire.
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MOAŞTELE SFÂNTULUI
PANTELIMON ÎN ROMÂNIA
Iulian SOCA

C

atedrala Episcopală din Galați deține o
părticică din moaștele sfântului, alături
de un veșmânt al Cuvioasei Parascheva
de la Iaşi; Catedrala Mitropolitană din Iaşi şi
Catedrala Arhiepiscopală din Constanța păs
trează fiecare câte o raclă cu moaștele Sf.
Pantelimon. Anul acesta, pe 26 iulie, după
Vecernia oficiată în Catedrala Arhiepiscopală,
IPS Teodosie, împreună cu preoții și
credincioșii, va merge în procesiune cu moaş
tele sfântului și ale Sfinților Epictet și Astion,
pe următorul traseu: Catedrala Arhiepiscopală
- str. Revoluției - popas de rugăciune la
Biserica Greacă, str. Mircea cel Bătrân,
Bulevardul Mamaia - Spitalul Militar (popas
de rugăciune) - strada Nicolae Iorga, bule
vardul Tomis - Capela Militară, Piața Ovidiu,
Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli
Petru și Pavel”. În București, pe lângă Biserica
„Sfântul Dumitru-Poștă”, părticele din sfintele
moaște se mai găsesc la Mănăstirile Plumbuita
şi Stavropoleos, Biserica „Sfântul StelianLucaci”, Biserica „Sfântul Alexie”, Biserica
„Precupeţii Noi”, Biserica „Sf. Pantelimon
Foișorul de Foc”. În 1936, unul dintre pre
oţii parohi de seamă ai Bisericii de la Foişor,
P.C. Pr. Gheorghe Popescu-Colibaşi (19001974), împreună cu P.C. Pr. Ioan Mihălcescu,
fostul său profesor, a alcătuit „Acatistul
Sfântului Pantelimon” (lucrare aprobată de
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu
Hotărârea nr. 3252/7 decembrie 1937).
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Catedrala Sf.
Petru şi Pavel
din Constanţa
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CĂLĂTORIE. CUNOAŞTERE.
BUCURIE
Florentina VOHODEA
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T

rebuia să fie
universitar, acade
Vâlcea. În ultima
mician.
Un
om
clipă,
însă,
despre care Păstorel
împinși de un cod
Teodoreanu spunea
portocaliu de furtuni,
că „scrie în fiecare zi
am recalculat traseul,
câte o carte, duminica
iar autocarul, sau, mai
două”.
bine spus, domnul
Lăsând în urmă
Florin - șoferul, ne-a
istoria, fiecare popas
purtat prin județul
pe care l-am făcut
Prahova. Am luat cu
a fost ca o treaptă
Comunitatea Bisericii Sf. Dumitru - Poştă
noi un lider de grup
într-un bildungsro
(pe părintele Mihai) și ceva de mâncare. În man. În ce a constat formarea noastră? În pri
rest, aveam tot ce ne trebuie: entuziasmul mul rând, am învățat ce înseamnă să mergi,
specific unei călătorii despre care nu știai cum alături de alte persoane, într-un pelerinaj,
se va termina, curiozitatea de a descoperi cum să te comporți într-o astfel de călăto
locuri și oameni, credința că la sfârșitul zilei rie, ce atitudine trebuie să adopți și cum tre
Îi vom fi făcut loc mai mult lui Dumnezeu buie să te îmbraci, discreția fiind veșmântul
în inimile noastre. Destinația: mănăstirile care trebuie să ne acopere atunci când por
Ghighiu, Zamfira, Mălăiești, Crasna, Suzana nim la drum. Am descoperit apoi, la fie
și Cheia. Între ele, Muzeul Memorial „Nicolae care așezământ, ceva unic. De exemplu,
Iorga” din Vălenii de Munte – „casă în care Mănăstirea Zamfira a fost pictată în întregi
au muncit, s-au bucurat și au suferit Nicolae me de Nicolae Grigorescu, şi asta pe vremea
și Ecaterina Iorga” (cum ne-a spus doamna când avea doar 18 ani. La Ghighiu ne-am
ghid). Un obiectiv pe care nu îl luasem în închinat la icoana Maicii Domnului - Siriaca,
calcul, dar care, în urma vizitei, ne-a făcut să un odor dăruit Patriarhului Justinian Marina,
reflectăm la monumentalitatea unui om care în 1958, de către Episcopul Vasile Samaha
a fost, în același timp, istoric, enciclopedist, din Patriarhia Antiohiei, care a stat, o vre
critic literar, documentarist, poet, memo me, și la Catedrala Patriarhală din Bucureşti.
rialist, parlamentar, prim-ministru, profesor Mălăiești, o mănăstire mai nouă, ne-a primit
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pentru meditație și pentru a ne așeza, la fina
lul unei zile bogate, gândurile, informațiile
acumulate, speranțele și trăirile.

Mie mi-a plăcut, în primul rând, că v-am cunoscut. Sunt din Târgoviște, lucrez în București și
m-a adus aici prietena mea, Mădălina. Sunteți
oameni în adevăratul sens al cuvântului. E prima dată când v-am întâlnit, dar toți ați fost
foarte primitori.
Florina

16 iulie 2016. A fost dimineaţă și a
fost seară, iar 50 de tineri de la bisericuța
Sfântului Dimitrie din inima Capitalei, ne-am
întors acasă cu regretul că lunga zi de vară a
fost atât de scurtă. 17 ore petrecute împreu
nă - în autocar, la picnicul din pădurea de la
poalele Mănăstirii Crasna, pe drumuri pră
fuite și anevoioase, clipele de rugăciune,
momentele de cântec în acorduri de chitară
- au cântărit mai mult decât cele zece minute
petrecute la sfârșitul fiecărei Sfinte Liturghii,
în curtea bisericii.
A fost o călătorie cu mâini întinse către
cel de lângă noi (fie pentru a-l ajuta să urce
pe munte, fie pentru a-i oferi un croissant),
cu multe dovezi de răbdare, cu zâmbete și
păreri schimbate între oameni care, până
atunci, nu au avut ocazia să se cunoască; cu
gânduri împărtășite și planuri pentru viitoa
rele întâlniri.

într-o liniște pe care noi, orășenii, nu o regă
sim frecvent. La Crasna am descoperit, în pri
mul rând, că, pentru întâlnirea cu Dumnezeu,
e nevoie de efort. După un drum de țară pe
care autocarul l-a străbătut greu, am luato la pas, pe cărări de munte. Am urcat și am
coborât, precum istoria așezământului aflat
la 50 de km de Ploiești. Pe cât de aproape,
pe atât de retras. Ajunși la granița dintre cer
și pământ, am aflat de la ghidul mănăstirii
că locul a dat Bisericii noastre șase episcopi
în componența actualului Sfânt Sinod. Tot
aici, ne spune părintele-ghid, impresionea
ză cântarea de la strană. Fără pretenția unui
grup cu experiență, dar cu toată dăruirea și
căldura sufletească, la invitația gazdei, în
sfântul lăcaș au răsunat vocile corului de la
Biserica „Sfântul Dumitru”. A fost o bucu
rie pe care Dumnezeu a rânduit-o neaştep
tat. Mănăstirea Suzana este, la prima vedere,
o cetate fortificată. Se spune că însuşi Liviu
Rebreanu a scris aici romanul „Ion“, iar în
cimitirul așezământului își dorm somnul de
veci 20 de ostaşi din Primul Război Mondial.
Cheia, ultimul popas, aflat la poalele Munților
Ciucaș, este un așezământ care a avut un rol
important în menţinerea legăturilor din
tre românii locuitori de o parte şi de alta a
Carpaţilor. Prin rugăciune, nouă ne-a făcut
legătura cu cerul și ne-a oferit spațiul prielnic
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Azi am cunoscut multe persoane deschise și
vesele. Mi-a plăcut foarte mult Cheia. Am mai
fost în zonă, dar nu vizitasem mănăstirea.
Mădălina
Mie mi-a plăcut cuvântul de învățătură al
părintelui de la Crasna.
Radu
Mi-a plăcut atmosfera, picnicul, cântecele...
Mi-am făcut și prieteni noi.
Cătălin
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Un popas binevenit lângă râul Crasna

A fost o excursie extraordinară. Nu știu ce
mi-a plăcut mai mult... persoanele minunate pe
care le-am întâlnit, faptul că am fost împreună
cu prietenii mai vechi sau mai noi... Am fost în
locuri pe care nu le-am mai văzut, la mănăstiri
pe care nu le-am mai vizitat și fiecare dintre
cei de aici a lăsat ceva în sufletul meu.
Teodora

A fost de vis. Mănăstirile, masa... tot!
Doamna Geta

M-a impresionat Casa memorială ‹Nicolae
Iorga› și Muzeul de etnografie de acolo, comuniunea de la Crasna - a fost foarte frumos drumul și, zic eu, am primit câteva povețe de mare
folos duhovnicesc. Mi-a mai plăcut modul în
care am fost primiți la mănăstiri. Am simțit o
sensibilitate aparte la Suzana.
Justinian
Mi-a plăcut ospitalitatea ghizilor, grupul în
sine - a fost o atmosferă foarte relaxată, foarte mulți tineri, am putut să socializăm și să
ne cunoaștem. În mod special, mi-au plăcut
Zamfira și Cheia, dar și peisajele. A, și cântecele Teodorei.
Iulian

Au contribuit la reușita acestei zile
doamna Maria Andrei, căreia îi mulțumim
pentru transport, Marian Ștefănescu, Robert
Andrei, Cristina și Dorin Aurelian Sandu, care
s-au implicat financiar în această acțiune.
Ne-a „organizat” cu multă atenție, alături
de Părintele Mihai Gojgar, inimoasa noastră
prietenă Teodora Țurlea. Le mulțumim
tuturor, inclusiv celor care ne-au asigurat
energia pentru drum (gustări, sandvișuri,
fructe, apă etc.).
Comunitatea noastră crește și este din ce
în ce mai vie, fapt care ne obligă să stabilim,
deja, coordonatele unei noi călătorii.
La bună-revedere!


Statuia lui Nicolae Iorga,
Casa Memorială din Vălenii de munte
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NOUTĂŢI PE ŞANTIERUL DE LA
BISERICA SFÂNTUL DUMITRU
Pr. Paroh Dr. Mihai GOJGAR

S

tructura metalică de la bolta pronaosu
lui a fost finalizată şi arată extraordinar.
Peste ea se va pune lemnul şi apoi tabla
de cupru. Actuala tablă este dată jos pentru
consolidarea turlei de pe naos, o lucrare difi
cilă şi care solicită foarte multă atenţie. În
acelaşi timp, se lucrează cu migală la detaliile
arhitectonice de pe faţadele sfântului lăcaş.
Totodată, zvoniţa (clopotniţa) este îmbrăca
tă în tablă de corten şi, veţi vedea curând!,
va avea un chip spectacu
los. Nici instalaţiile nu sunt
lăsate deoparte. Aşa cum aţi
remarcat, în interior sunt tra
se foarte multe cabluri elec
trice, în vederea utilizării
corecte şi moderne a ilumi
natului interior. De săptămâ
na viitoare se va pune noua
pardoseală în biserică. Vom
călca pe piatră naturală de
Vratza (Bulgaria). Calcarul
de Vratza are caracteristici

sfântul dumitru - poºtã

unice, extrem de durabil şi foarte aspectu
os, fiind una din cele mai potrivite alegeri
pentru pardoseala de interior. Soluţia a fost
recomandată de extraordinara echipă de pro
iectanţi care a lucrat pentru biserica noastră
şi avizată de Comisia Monumentelor Istorice,
Arhiepiscopia Bucureştilor şi Primăria Gene
rală a Capitalei. Foarte posibil, slujbele vor
fi oficiate în curte o perioadă, din cauza (sau
poate ar trebui „datorită”...) lucrărilor la par
doseală. Sperăm să rămâ
neţi alături de noi şi să fim
în comuniune liturgică.
Mulţumim donatorilor, spri
jinitorilor şi rugătorilor! 
P.S. Cei care doriţi să bucuraţi
muncitorii vâlceni, care stau
toată săptămâna plecaţi de
acasă, le puteţi pregăti hrană
caldă şi să vă anunţaţi intenţia la doamna Elena, de la
pangar. Vă mulţumim!
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DE LA LEACURILE
BABEI ANA LA SPITALUL
„SF. PANTELIMON”
Bogdan NICOLAESCU

FOTO: fototecaortodoxiei.ro, ciclist.wordpress.com, blog.artizanescu.ro

C

artierul Pantelimon, situat în partea de de patru ori și al Țării Românești de două ori,
nord-est a Bucureștilor, își trage numele între 1733-1735 și 1748-1752) ar fi ape
de la principala arteră care îl traversea lat la leacurile „babei Ana”, răsplătind-o pe
ză, Șoseaua Pantelimon. Aceasta, la rândul aceasta cu două pungi de galbeni. Sigur este
ei, poartă numele unuia din orașele-satelit că Grigore Ghica Vodă hotărăște, în 1735,
ale Capitalei, Pantelimon. Dar cum a ajuns să înalțe din temelie „o sfântă și dumneze
această localitate să poar
iască casă întru slava lui
te numele sfântului muce
Dumnezeu și întru cinstea
nic și tămăduitor?
și lauda marelui mucenic
Alegerea
numelui
și tămăduitor Pantelimon,
marelui doctor fără de
[...] pe apa Colentinei, la
arginți nu a fost întâmplă
fântâna ce se zice a-Babei”
toare. Pe malul stâng al
(Hrisovul de înfiinţare a
râului Colentina, ceva mai
spitalului
Pantelimon,
jos de lacul Dobroești, exis
emis în 1735, se găseşte la
ta, la cumpăna veacurilor
Muzeul Oraşului Bucureşti).
al XVII-lea și al XVIII-lea, o
Aceasta s-a făcut pe o insu
localitate numită Obilești,
lă aflată pe lacul numit
iar mai apoi Florești. Acolo
astăzi Pantelimon.
și-a ridicat un bordei o
Așezământul monahal,
bătrână numită Ana, care
care avea și rol de spital cu
Fântâna babei Ana
a ajuns să fie foarte căuta
12 paturi pentru bolnavi
tă pentru leacurile preparate din ierburi, mai de ciumă și tifos și lângă care se ridicase
ales pentru vindecarea „trânjilor” (adică a ră și niște frumoase case domnești, a primit
hemoroizilor).
din Grecia, în 1750, în timpul celei de-a doua
Aproape de casa bătrânei, țâșnea un domnii a aceluiași Grigore Ghica, brațul drept
izvor cu apă limpede, în care aceasta își fier al Sfântului Pantelimon. Cam din această
bea ierburile de leac. Se spune că însuși perioadă, localitatea primește numele sfân
Grigore al II-lea Ghica (domnitor al Moldovei tului tămăduitor. Sărbătorirea hramului Sf.

sfântul dumitru - poºtã
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Pantelimon în data de 27 iulie era un eve
niment important și se făcea cu procesiuni
grandioase la care participau mii de oameni
în frunte cu domnitorul și mitropolitul, în
aceeași zi având loc și un mare târg. În timpul
domniei lui Alexandru Moruzi (1793-1796),
numărul paturilor se ridică la 30, făcând din
Mănăstirea Pantelimon al doilea spital din
București, după Spitalul Colțea.
După secularizarea din timpul domni
ei lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866),
întregul așezământ intră sub administrarea
Eforiei Spitalelor Civile. În 1868, începe să
prindă contur, sub supravegherea lui Carol
Davila, un spital, în sensul modern al cuvân
tului. În partea de sud a complexului se con
struiesc clădiri noi, care adăpostesc, în 1890,
160 de paturi pentru bolnavi.
Cutremurele de pământ au pus la
grea încercare așezămintele din insula
Pantelimon. În 1802, podul care lega insu
la de malul stâng al Colentinei este distrus,
laolaltă cu o bună parte din clădirile exis
tente la acea dată, abia în 1813 începând
reconstruirea acestora. Marele cutremur din
1977 nu a mai cruțat, însă, spitalul. Biserica a
supraviețuit cutremurului, dar nu și „frenezi
ei” demolatoare a lui Nicolae Ceaușescu din

Izvorul babei Ana

anii ’80. Pe insulă s-a construit un complex
de lux, cu hotel și restaurant, un spațiu exclu
sivist al nomenclaturii comuniste, numit
Lebăda.
În interiorul bisericii „Sf. Pantelimon” se
găseau două morminte domnești: cel al lui
Grigore Ghica și cel al lui Alexandru Dimitrie
Ghica (1834-1842). După demolarea biseri
cii, osemintele celor doi domni au fost reîn
humate la Biserica „Doamna Ghica-Tei”, iar
monumentul funerar al lui Alexandru Ghica
a fost dus la Muzeul Militar Central. Alte
obiecte de valoare istorică, dar și artisti
că, ce au mai fost recuperate au ajuns la
Biserica „Sf. Nicolae” din Pantelimon (ușile
sculptate și catapeteasma) și la Mănăstirea
Plumbuita (icoane). Racla cu sfintele moaște
ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon fuse
se mutată, încă din 1960, în Biserica „Sf.
Nicolae”, mai-sus amintită.

Tradiția medicală a așezământului a fost
preluată de noul Spital Clinic de Urgență,
dat în folosință în 1972, sub numele de „23
august”, alături de o Policlinică, menite să
deservească platforma industrială cu același
nume și a cartierului muncitoresc ce se dezvolta în această zonă. Din 1991, acesta poartă numele Sfântului Pantelimon.

Biserica Mănăstirii Sfântul Pantelimon, carte poştală de
pe la 1900

sfântul dumitru - poºtã

13

paraclis universitar

CREªTINISMUL ÎN LUME

DI M I TR I OS



N R.

6 (105)

VIAŢA CREŞTINĂ ÎN LUME
Pagină realizată de Ilie DORIN
un adevărat centru social
pentru copiii nou-născuţi.
(http://baby.unica.ro/)

P

FOTO: baby. unica.ro, d.ibtimes.co.uk

Î

n Vietnam, un tată, sur
prins de numărul mare
de întreruperi de sarcină
făcute la spitalul regional,
a cerut instituţiei medi
cale să îi permită să ia tru
purile celor avortaţi şi să
le îngroape. De-a lungul
anilor, Tong Phuoc Phuc a
înmormântat aproximativ
10.000 de astfel de copii,
creând un mare cimitir. Însă
ideea lui nu era doar de a
îngropa trupurile micuţilor,
ci de a le face pe mame să
conştientizeze faptul avor
tului şi să renunţe la idee.
În acest sens, le chema
pe cele care doreau să le
pede pruncii la cimitirul
creat de el, cerându-le să
nu avorteze şi dacă nu pot
creşte copilul, să i-l dea lui
spre creştere. Astfel, a ajuns
salvator de vieţi crescând
copiii pe care mame
le lor îi lăsau lui, ridicând

atriarhul
Chiril
al
Moscovei a semnat un
acord cu Ministerul
Sănătăţii din Rusia, docu
ment care prevede o cola
borare a Bisericii Ortodoxe
cu Guvernul în sensul pro
movării valorilor fami
liei şi prevenirii avortului.
Proiectul propune crearea
de centre, în interiorul spi
talelor, unde să aibă acces
psihologi şi persoane din
cadrul Bisericii Ortodoxe cu
scopul consultării femeilor
gravide care intenţionează
să avorteze. (activenews.ro)

L

a Nisa a avut loc pe 14
iulie, o crimă în masă, la
două săptămâni după

sfântul dumitru - poºtã

inaugurarea aici a unei
moschei. Primarul Nisei, deşi
s-a împotrivit fără succes
proiectului, spune despre
finanţatorul şi proprietarul
moscheii, şeicul Saleh bin
Abdul Aziz Al-Sheikh, că este
un susţinător al impunerii
Sharia şi că „a distrus toate
bisericile din peninsula
arabă”. (aktual24.ro)

U

n studiu recent arată
că religia creştină
este confesiunea cea
mai persecutată în lume
la acest moment. Studiul
estimează că aproximativ
8.000 de creştini sunt marti
rizaţi în fiecare an, ceea ce
înseamnă că la fiecare oră
este omorâtă o persoană
pentru credinţa sa creştină.
(mcclatchydc.com).

Omagiu adus victimelor
atacului criminal de la Nisa

14

paraclis universitar

dimitrios
REVISTA PAROHIEI "SFÂNTUL DUMITRU-POŞTĂ"
PARACLIS UNIVERSITAR

REVISTA PAROHIEI "SFÂNTUL DUMITRU - POŞTĂ" - PARACLIS UNIVERSITAR
Strada Franceză nr. 1, Sector 3, Bucureşti
www.sfantuldumitruposta.ro; e-mail: mihaigojgar@yahoo.com
REVISTA DIMITRIOS PE FB: facebook.com/revistadimitrios
DONAŢII: RAIFFEISEN BANK - RO 02 RZBR 0000 0600 1219 1317

