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Luna august, marcată de două sărbători dedicate 
Preas#ntei Fecioare Maria – Adormirea Maicii Domnului 

(15 august) și Sfânta Fecioară Maria Regină (22 august) 
– este încadrată de două evenimente ale diecezei noastre 
legate de Sfânta Fecioară Maria de pe muntele Carmel: 
hramul bisericii Regina Carmelului (16 iulie), a mănăstirii 
Părinților Carmelitani Desculți, de la Cio'iceni (Snagov), și 
pelerinajul familiilor din Arhidieceză la sanctuarul marian 
de la Cio'iceni (6 septembrie), pus sub egida Mariei, regina 
familiilor. Luna august devine, astfel, un timp de pregătire 
spirituală în vederea tradiţionalului pelerinaj diecezan, la 
care vă invit încă de pe acum să participaţi în număr cât 
mai mare: familii, credincioși, persoane consacrate.

 „Străini suntem noi înaintea ta și peregrini, ca toți părinții 
noștri” (1Cr 29,15), spunea regele David, adresându-i-se 
Domnului. Cuvintele lui se referă la condiția #ecărui om, a 
cărui existență este într-un fel un drum, cu început și sfârșit, 
cu urcușuri și coborâșuri, cu momente de respiro, cu căutări, 
cu obiective de atins etc. Lumina credinţei transformă, însă, 
viaţa omului într-un itinerar în care începutul, sfârșitul, 
urcușurile, coborâșurile, căutările capătă noi înţelesuri. „La 
marele pelerinaj pe care Cristos, Biserica și omenirea l-au 
făcut și continuă să-l facă de-a lungul istoriei, #ecare creștin 
este invitat să ia parte, iar Sanctuarul spre care se îndreaptă 
trebuie să devină prin excelenţă «cortul întâlnirii», după 
cum numește Biblia tabernacolul alianţei”, explica Sfântul 
Papă Ioan Paul al II-lea, într-un document legat de 
pelerinajul cu ocazia Marelui Jubileu al anului 2000.

Pelerinajul este, pentru creștin, o celebrare a propriei 
credinţe, o manifestare – și în formă exterioară – a propriei 
identităţi creștine. Etapele pe care pelerinul le parcurge 
indică dinamica pelerinajului, dar devin și o paradigmă a 
întregii vieţi de credinţă: plecarea indică decizia creștinului 
de a merge înainte până la capăt, urmărind obiectivele 
spirituale ale vocaţiei pe care a primit-o la Botez; drumul 
parcurs este o etapă de pregătire pentru întâlnirea cu 
Domnul și îl conduce pe pelerin spre fraţii și surorile sale, 
așa încât pelerinajul devine un drum împreună; vizita la 
Sanctuar devine pentru pelerin invitaţie pentru a asculta 
Cuvântul lui Dumnezeu și pentru a participa la celebrarea 
S#ntelor Sacramente; întoarcerea acasă îi amintește 
pelerinului de misiunea sa în lume, aceea de mărturisitor 
al lucrărilor minunate ale Domnului și de făuritor al păcii.

Păstorul Arhidiecezei

Pelerinajul diecezan al familiilor,

Fiecare pământ creștin este un pământ marian; 
și nu există popor răscumpărat de sângele lui Cristos, 

care să nu o proclame pe Maria ocrotitoarea sa.

Papa Pius al XII-lea
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Așadar, pelerinajul nu trebuie confundat cu o excursie; 
este o experienţă creștină. A merge în pelerinaj înseamnă 
a ieși din noi înșine, din rutina vieţii de zi cu zi, pentru 
a merge în întâmpinarea Domnului. Din timpuri străvechi 
creștinii merg în pelerinaj, îndeosebi la locurile pătimirii, 
morţii și învierii Domnului Isus Cristos, în Ţara Sfântă; 
la locurile martiriului S#nţilor Apostoli Petru și Paul, 
la Roma; la Compostella, oraș legat de Sfântul Iacob, la 
Fatima ori Lourdes, renumite Sanctuare mariane etc. 
În România, locurile de pelerinaj sunt prin excelenţă 
mariane: Bazilica Maria Radna (Arad), Sanctuarul de la 
Cacica (Suceava), biserica S#ntei Fecioare a Săracilor de la 
Cărbunari (Blaj). Prin voinţa ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop 
Mitropolit de București, biserica Regina Carmelului, din 
cadrul complexului monastic al Părinţilor carmelitani 
desculţi, de la Cio'iceni (Snagov), este sanctuarul marian 
al Arhidiecezei noastre, „loc privilegiat de întâlnire, de 
rugăciune, de laudă adusă lui Dumnezeu”, așa cum spunea 
ÎPS Ioan la ceremonia așezării pietrei de temelie a bisericii. 

Astfel, pentru noi, cei din Arhidieceza de București, 
pelerinajul la Sanctuarul de la Cio'iceni este și o întâlnire cu 
Sfânta Fecioară Maria, Mama lui Cristos, Regina Carmelului. 

Sfânta Scriptură subliniază frumuseţea muntelui Carmel, 
unde profetul Ilie a apărat credinţa poporului lui Israel în 
Dumnezeul cel Viu și unde, la începutul secolului al XIII-
lea, s-au pus bazele Ordinului monastic al Carmelitanilor, 
a cărui patroană spirituală este Sfânta Fecioară Maria. În 
pelerinajul la mănăstirea de la Cio'iceni, să (re)descoperim 
nu doar frumuseţea acestui loc dedicat S#ntei Fecioare 
Maria de pe Muntele Carmel, ci și frumuseţea întâlnirii 
cu Domnul în rugăciune, frumuseţea înaintării împreună 
pe cale, frumuseţea participării la S#ntele Sacramente, a 
ascultării Cuvântului lui Dumnezeu, a mărturisirii propriei 
credinţe. Și, nu în ultimul rând, frumuseţea întâlnirii cu 
Maria, Regina familiilor noastre, căreia să-i încredinţăm 
așteptările și speranţele, suferinţele și bucuriile, eșecurile și 
reușitele noastre. Și-atunci Magni%cat va # nu doar cântul 
prin excelenţă al „peregrinării Mariei”, ci și al peregrinării 
noastre în credinţă și speranţă. 

PS Cornel DAMIAN
Episcop auxiliar de București

Prin decrete arhiepiscopale, Înaltpreas#nţitul Ioan Robu, 
Arhiepiscop Mitropolit de București, a procedat la 

următoarele numiri și transferuri în Arhidieceza Romano-
Catolică București, care vor intra în vigoare astfel:

DE LA 1 AUGUST 2014
Numiri de vicari (în ordine alfabetică)
Pr. Daniel Ioniță – Parohia Sf. Tereza, București
Pr. Ciprian Matei – Parohia Sf. Pius din Pietrelcina, 

Constanța
Transferări de vicari (în ordine alfabetică)
Pr. Liviu Crișmaru – Parohia Cristos Rege, Ploiești
Pr. Andrei Dumitrescu – Parohia Sf. Fecioară Maria, 

Regina Sf. Rozariu, Popești-Leordeni
Pr. Vasile-Lucian Ianuș – Parohia Catedralei Sf. Iosif, 

București
Pr. Maximilian Lucaci – Parohia Toți S%nții, Craiova
Pr. Sebastian Lucaciu – Parohia Adormirea Maicii 

Domnului, București
Pr. Mircea-Ion Răileanu – Parohia Preasfânta Inimă a 

lui Isus, București

Alte numiri:
Mons. Ieronim Iacob – directorul Operei „Apostolatul 

Mării” din România

Pr. Alexandru Cobzaru – colaborator la Parohia Ss. Ap. 
Petru și Paul, Pitești

Pr. Victor-Emilian Dumitrescu – exorcist
Pr. Aurelian Herciu – Misiunea din Sololo (Kenya)
Pr. Ion Riba – inspector școlar
Pr. Tarciziu-Hristofor Șerban – capelan universitar
Pr. Claudiu Vacaru – pastorație în Dieceza de Biella (Italia)

DE LA 15 SEPTEMBRIE 2014
Numiri și transferuri de parohi (în ordine alfabetică)
Pr. Petre Balint – Parohia Sf. Anton, Râmnicu Vâlcea
Pr. Florin Bejenaru – Parohia Sf. Cruce, București și 

Director Centrul Diecezan Misionar
Pr. Pavel Butnariu – Parohia Ss. Ap. Petru și Paul, 

București
Pr. Dominic-Carol Hîrja – Parohia Sf. Iosif, Buzău
Pr. Mihai Mărtinaș – Parohia Adormirea Maicii 

Domnului, București
Pr. Ionel Pojum – Parohia Sf. Pius din Pietrelcina, 

Constanța

Altele
Pr. Ioan Balint – pensionar
Pr. Gilbert-Sebastian Iavorschi – an sabatic din motive 

de sănătate
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