
Parohia  „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” 
de pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu

O biserică de cartier, 
o filă de poveste bucureşteană

Prof. Univ. Dr. Mihaela PALADE

București
2020





O biserică de cartier, 
o filă de poveste bucureşteană

Biserica asupra căreia ne-am îndreptat paşii şi atenţia 
aparţine grupului, destul de numeros, de biserici bucureş-
tene ridicate după 1990. Aşadar, este o biserică cu o istorie 
extrem de scurtă, dar nu mai puţin bogată în griji şi trudă, în 
momente de cumpănă în care a fost trăită, şi nu doar rostită, 
mărturia Sfântului Apostol Pavel: „... că peste măsură, peste 
puteri, am fost îngreuiaţi, încât nu mai nădăjduiam să mai 
scăpăm cu viaţă…” (II Corinteni 1, 8) 

Biserica „Sfinţii Arhangheli” s-a născut din râvna unui 
preot, urmat şi ajutat apoi de alţi pescari de oameni, şi a 
crescut din mila Domnului şi a celor care au pus umărul 
la ridicarea ei, pentru a putea naşte, la rându-i, generaţii şi 
generaţii de creştini, prinşi în mreaja vieţuirii creştine. 

Cartierul în care se află astăzi este unul integrat Bucureş-
tiului, dar cu ceva decenii în urmă, situaţia era cu totul alta. 
Se spune că parohia este situată „pe locul fostul sat Puţul 
Înalt, cu o importanţă istorică aparte (întrucât aici fusese-
ră nişte vii dintr-o mare moşie brâncovenească)”. În Istoria 
Bucureştilor, Constantin C. Giurescu menţiona câteva străzi 
din București care şi-au luat  numele de la anumite puţuri 
de apă, fapt pentru care ele amintesc de „puţul cu plopi”, de 
„puţul de piatră”, de „puţul cu apa rece” (o excepţie, pe drept 
cuvânt, relevantă), de „puţul înalt” (având cumpănă înaltă), 
de „puţul cu tei” sau de „puţul cu roată”1.

1 Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, ediţia a doua, revăzută și 
adăugită, Editura Sport-Turism, București, 1979, p. 345.



La intersecţia bulevardului Constantin Brâncoveanu 
cu Şoseaua Olteniţei, existau două străzi purtând numele 
puţurilor cu apă, şi anume strada Puţul cu Tei şi Puţul Înalt. 
În prezent, ultima nu mai apare menţionată pe hărţi, dar 
amintirea ei s-a păstrat nu doar în memoria celor care au 
auzit de ea, ci şi în filele cărţilor de cult, care mărturisesc 
despre Parohia „Puţul Înalt”, a cărei istorie este strâns legată 
de Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, de pe 
bulevardul Brâncoveanu.
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De la sat la oraş: extinderea capitalei

Despre Bucureşti, precum şi despre alte oraşe, s-a afi rmat 
că ar fi  fost „un sat mai mare”, afi rmaţie contrazisă cu anumite 
argumente pe care nu e cazul să le discutăm aici2. Oricum, 
arhitecţi de marcă considerau că Bucureştii erau, în veacul 
al XVIII-lea, „un târg liniştit, compus din câteva mănăstiri 
împrejmuite cu ziduri de cetate; dintr-un număr restrâns de 
locuinţe mari, grupate în jurul Palatului Domnesc; dintr-un 
cartier comercial cu o înfăţişare orientală în care se concentra 
toată act ivitatea comercială a oraşului şi dintr-un foarte mare 
număr de proprietari cu caract er rural, care îndreptăţeau pe 
un călător al timpului să spună că a întâlnit la Bucureşti mai 
mulţi copaci decât locuitori”.3 Pe de altă parte, oraş aşezat 
pe o câmpie întinsă, unduită precum cursul Dâmboviței, 
Bucureştiul era recunoscut altădată pentru suprafeţele mari 
de viță-de-vie, care se întindeau din ce în ce mai mult, încât 
din dealul Cotrocenilor şi până la cel al Văcăreştilor alcătuiau 
marea şi renumita Podgorie a Bucureștilor4. Cert est e că în 
1791, între Podul Mogoşoaiei şi Podul Târgului de Afară, 
adică între Calea Victoriei de azi şi Calea Moşilor, „nu erau 
mai puţin de 74 (şaptezeci şi patru) de vii”.5 

2 Dana Harhoiu, Bucureşti, oraş între Orient şi Occident/Bucarest, une ville 
entre Orient et Occident, Editura Simetria, 1997, p. 17.
3 G. M. Cantacuzino, Octav Doicescu, Simetria. Caiete de artă critică, nr. 
5 București, 1943. p. 15 – 20, și G. M. Cantacuzino, Introducere în studiul 
arhitecturii, București, 1926, p. 11.
4 George Potra, Din Bucureştii de ieri, vol. I, Ed. Știinţifi că și Enciclopedică, 
București, 1990, p. 188.
5 C. Giurescu, op. cit, p. 267.
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Cu atât mai mult 
zonele extravilane serveau 
plantaţiilor de viţă-de-vie, 
astfel că arealul la care ne 
raportăm azi era indicat 
în hărţile bucure ene şi, 
mai ales, în celebrul Plan 
Borroczyin, ca fi ind o 
mare plantaţie de viţă-de-
vie, iar drumul care ducea 
către Giurgiu sau către 
„Kalarash” era înconjurat 
de podgorii. 

În Bucureşti erau prea 
bine cunoscute mahalalele, 
termen de origine turceas-
că care, spre sfârșitul seco-
lului al XVI-lea şi începutul 
celui de-al XVII-lea, înlo-
cuiseră termenul de enorie, 
de origine grecească. Nu-
mai că, încă din „a doua ju-
mătate a secolului al XVI-
II-lea, mahalaua căpătase 
înțelesul discriminator, cu 
o nuanţă peiorativă, de așe-
zare mărginaşă, la periferia 
orașului, spre deosebire de 
centru, care constituia târ-
gul propriu-zis”6. 
6 Ibidem, p. 364.
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În 1831, prin Regulamentul 
organic, se trasează barierele de 
sud ale orașului la Mahalaua Că-
rămidarilor, Dealul Văcăreștilor 
și Dealul Piscului, casele și gră-
dinile podului Șerban-Vodă, iar 
în 1852, Planul Borroczyn enu-
meră barierele orașului, printre 
care sunt și Cărămidarii de Jos7, 
Bărbătescu (Șerban-Vodă)8.

Din păcate sau din fericire, 
la sfârşitul secolului al XIX-
lea, fi loxera a lovit plantaţiile 
de viţă-de-vie, care şi aşa 
începuseră să se restrângă, din 
dorinţa ca, pe locul lor, să se 
ridice case de locuit, cartiere9. 
Astfel că, la începutul secolului 
XX, treptat, zona de la 
intersecția Şoselei Olteniţei cu 
cea a Giurgiului, care făcea parte 
din satul Şerban-Vodă, avea să 
fi e integrată oraşului Bucureşti. 
Printre primii proprietari ai 
zonei au fost „Anton Colorian 
7 În plan apare Karamidari.
8 Mihaela Murgoci (coord.), O incursiu-
ne în istoriile cartierului Berceni, Editura 
Muzeului Municipiului București, Bucu-
rești, 2016, p. 8.
9 C. Giurescu, op. cit., p. 270.



9

M
onografia Bisericii Sfinții A

rhangheli-H
uedin

M
onografia Bisericii Sfinții A

rhangheli-H
uedin



10

M
on

og
ra

fi
a 

Bi
se

ri
ci

i S
fi

nț
ii 

A
rh

an
gh

el
i-

H
ue

di
n

şi Barbu Păltineanu, care, din cauza fi loxerei care le afectase 
plantaţiile de viţă-de-vie de aici, încep să vândă loturi din 
proprietăţi. Astfel, primele străzi din satul Şerban-Vodă 
poartă numele primilor locuitori ai zonei care s-au implicat 
în modernizarea ei: Anton Colorian, Ilie Opriş, Stoian 
Militaru, Radului, denumiri păstrate şi astăzi”10. 

Înainte de izbucnirea Primului Război Mondial, datorită 
extinderii rapide, Şerban-Vodă a trecut de la statutul de 
sat la cel de comună, construindu-se ulterior, pe Şoseaua 
Giurgiului, şi o primărie11. Într-o hartă din 1921, limita 
sudică a Bucureştiului era undeva pe șoseaua Bucureşti – 
Olteniţa, iar prin modifi carea administrativă din 1926, 
partea de nord a comunei Şerban-Vodă a fost inclusă în 
sectorul III (Albastru) al municipiului Bucureşti, iar partea 
de sud, incluzând zona Progresului şi Apărătorii Patriei, a 
rămas în continuare comună suburbană12.

În planul industrial din 1928, limita oraşului era pe 
şoseaua spre Olteniţa, iar într-o hartă din 1931 a liniilor de 
tramvai în exploatare, comuna Şerban-Vodă apare integrată 
în oraş, graniţa fi ind cumva trasată de un tronson din strada 
Stoian Militaru şi de un drum prin câmp, în prelungirea 
Căii Piscului. „Lumea civilizată” se termina la cimitirul 
Bellu, acolo unde avea capăt tramvaiul 20, care ajungea, 
prin strada 11 iunie, până la șoseaua Kiseleff . 

Pe majoritatea hărţilor bucure ene, apare menţionat 
un drum care pleacă din Dealul Piscului şi care, în Planul 
Borroczyn, apare sub numele de „Drumul Piskului”.

10 M. Murgoci, op. cit., p. 12.
11 Ibidem, p. 12.
12 Ibidem, p. 12.
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Un bulevard cu nume de martir: 
Constantin Brâncoveanu

Dealul Piscului era o limbă de pământ situată între bălțile 
formate de Dâmbovița, în apropierea dealului cu vii al Văcă-
reștilor (pe care se ridica mănăstirea cu același nume) şi care 
constituia pârtia de schi a tinerilor din perioada interbelică13. 
Întrucât şesul coboară repede în lunca Dâmboviţei, diferenţa 
dintre punctul cel mai înalt (88,37 m) şi cheiul Dâmboviţei 
(65 m) est e de 18,37m14. Din acest deal pleca drumul omo-
nim, care apare menţionat în toate hărţile Bucureştiului. Nu 
lipsit de importanţă e faptul că el se continuă cu un drum 
prin câmp către linia de centură, din comuna Şerban-Vodă 
‒ într-o hartă din 1921, la fel şi în planul industrial din 1928. 

O hartă a mijloacelor de transport, nedatată, dar presupusă a 
fi  din perioada 1935 – 1940, vine cu o noutate în ceea ce priveş-
te marginea Bucureştiului, marcată de străzile Stoian Militaru 
și Strada Făgăraşului. Zona actuală a cartierului Brâncoveanu 
era inclusă în comuna Şerban-Vodă. Apare o tramă stradală în 
care, în prelungirea Căii Piscului, est e marcat „Bdul Brânco-
veanu”, cu o parcelare în străzi perpendiculare pe el15. Zona de 
sud începea să capete ceva importanţă, având în vedere linia de 
tramvai 17, care circula pe Şoseaua Giurgiului, sau linia de ma-
şină 53, în care se făcea transbordarea din tramvaiele 12 şi 20, 
care circulau doar până la cimitirul Bellu. Linia 53 mergea pe 
Şoseaua Olteniţei, până spre Apărătorii Patriei.
13 M. Murgoci, op. cit., p. 18.
14 C. Giurescu, op. cit., p. 19.
15 O structură care avea să se menţină şi mai târziu, fi ind prezente în Ale-
xandru Ionescu, Constantin Kiriac, Bucureşti, ghidul străzilor, Editura 
Sport-Turism, Bucureşti, 1982.



Aici găsim menţionat „Bulevardul Brâncoveanu”, a că-
rui apariţie pe harta Bucureştilor este fixată de Constan-
tin Giurescu în 1943. El menţionează faptul că arterele 
principale de circulație ale capitalei s-au realizat în două 
etape. Mai întâi, primar fiind Pache Protopopescu, mare-
le „Bulevard Vest-Est”, în 1890, a fost prelungit în ambele 
direcții atât dincolo de extremitatea Cișmigiului, spre Co-
troceni, cât şi dincolo de piaţa Bălcescu, tăind Calea Moși-
lor, strada Traian şi înaintând spre Șoseaua Iancului, fiind 
finalizat în 1895. Cu un an mai înainte, în 1894, primar 
fiind Nicolae Filipescu, „se începuse tăierea celuilalt mare 
bulevard, Nord-Sud, pe două porțiuni ale lui: prima – în-
tre Piata Victoriei şi Piaţa Romană, porțiunea numită azi 
bulevardul Ana Ipătescu; cea de-a doua, de la Piața Mare 
sau Bibescu-Vodă spre miazăzi, porțiune numită astăzi bu-
levardul George Coșbuc. Totodată, se tăia şi Bulevardul 
Independenței, făcând legătura între Câmpul Filaretului 
şi Dâmbovița. Lucrarea celor două mari bulevarde, Vest-
Est şi Nord-Sud, care taie cruciș orașul, împărțindu-l în 
patru sferturi16, a durat, fiecare, decenii întregi şi s-a făcut 
în etape pe de o parte pentru că nu erau fonduri, pe de alta, 
pentru că nu exista o continuitate în preocupări. Cel de-al 
doilea bulevard s-a isprăvit de tăiat abia la sfârșitul anului 
1943”17, mai precis în noiembrie 1943, când s-a inaugurat 
„bulevardul Brâncoveanu, care formează una din porțiuni-
le marii artere Nord-Sud, începute cu o jumătate de secol 
mai înainte.”18

16 C. Giurescu, op. cit., p. 158.
17 Ibidem, p. 159.
18 Ibidem, p. 213. 
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Acest bulevard era o continuare a Căii Piscului, care 
traversa un spaţiu verde, proiectat a fi  amenajat ca parc: 
„Ceva senzațional apărea pe 29 mai ’74 în Scînteia – un 
material despre iitorul Parc al Tineretului, numit provizoriu 
Bucur-Parc. Planurile erau generoase; niciodată nu au fost 
duse, însă, la îndeplinire.”19 Într-un fi nal, „Cociocul” cuprins 
între Calea Piscului şi cimitirul Bellu a devenit Parcul 
Tineretului20, dar bulevardul anunţat în ziar, ce urma să 
urce dealul spre Brîncoveanu, nu s-a mai făcut după cum 
fusese planifi cat21. 

În Ghidul din 1962, bulevardul Constantin Brâncoveanu 
apare menţionat ca stradă22, iar în cel din 1978 nu apare 
menţionat, semn că nu era decât o arteră de circulaţie mi-
noră23, pentru ca, în Ghidul străzilor din 1982, „Bdul Con-
stantin Brâncoveanu” să apară clar marcat24 ‒ având adia-
cente străzile Iarba Câmpului şi Râul Mara, despre care va 
veni vorba mai jos.

În august 1974, pe Dealul Piscului a fost inaugurată Sala 
Polivalentă25, sub titulatura de Palatul Sporturilor și Cultu-
rii din București, amplasată chiar la Strada Piscului, care s-a 
19 Parcul Tineretului în presa vremii, https://www.bucurestiivechisinoi.
ro/2017/06/parcul-tineretului-in-presa-vremii/.
20 C. Giurescu, op. cit., p. 337.
21Parcul Tineretului în presa vremii, https://www.bucurestiivechisinoi.
ro/2017/06/parcul-tineretului-in-presa-vremii/.
22 Dan Berindei, Paul Cernovodeanu, Bucureşti. Ghid, Editura Meridiane, 
București, 1962, p. 353.
23 Dan Berindei, Paul Cernovodeanu, op. cit., Dan Berindei, Sebastian Bonifaciu, 
Bucureşti, ghid turistic, Editura Sport-Turism, București, 1978, p. 178 – 183.
24 Alexandru Ionescu, Constantin Kiriac, Bucureşti. Ghidul străzilor, Editura 
Sport-Turism, 1982, planşa 108.
25 M. Murgoci, op. cit., p. 18.
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păstrat, transformată într-o importantă alee din Parcul Ti-
neretului. Astăzi, o bună parte a ei a fost desfi inţată, integra-
tă în masa verde a parcului, rămânând doar extremităţile26. 
Iar în continuarea ei est e bulevardul Brâncoveanu, conside-
rat de istoricul Constantin C. Giurescu a fi  o componentă a 
structurii cruciforme a Bucureştiului, structură care a fost 
şi est e, din păcate, ignorată în continuare27. El constituie o 
arteră vitală a unui cartier care s-a plămădit cu încetul şi 
a cărui etimologie rămâne încă incertă: cartierul Berceni28.

Microraionul Niţu Vasile şi cartierul Berceni

După ce a menţionat termenii de enorie şi mahala, 
istoricul C. Giurescu a trecut la cartier, termen de origine 
franceză (quartier) care, în secolul al XIX-lea, a înlocuit 
mahalaua29. După ce, la cumpăna secolelor al XIX-lea și 
al XX-lea, la bifurcarea Şoselelor Olteniţei şi Giurgiului, a 
apărut satul Şerban-Vodă, apoi comuna, treptat, el avea să 
fi e integrat în oraşul Bucureşti, „fi ind cunoscut astăzi drept 
parte a cartierului Berceni (s. n.). Extinderea zonei porne e 
din perimetrul dintre Şoseaua Olteniţei şi Calea Piscului 
(aproape de staţia de metrou Constantin Brâncoveanu)”30. 
26 https://www.google.com/maps/place/Calea+Piscului,+București.
27 „O ipoteză tulburătoare: Bucureștiul, întemeiat ca oraș sacru”, interviu cu 
arh. Șerban Popa de Dumitru Manolache, 21 Mar, 2011, https://ziarullumi-
na.ro/interviu/o-ipoteza-tulburatoare-bucurestiul-intemeiat-ca-oras-sa-
cru-13617.html.
28 De unde vine denumirea cartierului Berceni? https://bercenidepoveste.ro/
denumirea-cartierului-berceni/.
29 C. Giurescu, op. cit., p. 364.
30 Străzi cu poveşti în cartierul Berceni, https://cartierulberceni.com/2014/03/26/
strazi-cu-povesti-in-cartierul-berceni/.
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Iar după ce comuna Șerban-Vodă (care se regăse e 
astăzi în cartierele Berceni, Giurgiului şi Progresul) a fost 
înglobată treptat în hotarele capitalei, anul 1950 a adus 
noua împărțire administrativă în raioane31, zona cartierului 
nostru, inclusiv fosta comună Șerban-Vodă, fi ind incluse în 
raionul Nicolae Bălcescu32.

Pract ic, denumirea „Berceni”, atribuită zonei dintre Șo-
seaua Olteniței şi Șoseaua Giurgiului, a început să fi e men-
ționată abia odată cu construirea ansamblurilor de locuințe 
muncitorești din microraionul Niţu Vasile (începutul ani-
lor ’60), continuând cu ansamblurile Berceni-Olteniţei şi 
Sud-Berceni. Până atunci, porțiunea de teren adiacentă Șo-
selei Olteniței (până la stația de metrou Constantin Brânco-
veanu) era cunoscută drept cartierul Şerban-Vodă-Bellu33.

Partea de sud a cartierului a început să fi e modernizată 
începând cu 1960, odată cu dezvoltarea industrială a zonei 
și apariția uzinei de la I.M.G.B. Ansamblurile de locuințe 
erau împărțite pe „microraioane, care uniformizau peisajul 
urban, planul orașului fi ind conceput ca o suită de micro-
raioane. În zona Șoselei Olteniței, pe locul mahalalei Puțul 
31 Prin legea administrativă din 1950, cele patru culori s-au transformat în opt 
raioane, care au permis o administraţie mai intensivă şi au stimulat într-un 
mai mare grad iniţiativele locale. Cele opt raioane ale Bucureştiului purtau 
următoarele denumiri: Griviţa Roşie (1), 30 Decembrie (2), 1 Mai (3), 23 
August (4), Tudor Vladimirescu (5), Nicolae Bălcescu (6), V. I. Lenin (7), 
16 Februarie (8). Suprafaţa cea mai mare o avea raionul 30 Decembrie, iar 
cea mai mică, raionul 23 August, https://www.agerpres.ro/referendum-do-
cumentare/2011/06/09/impartirea-administrativa-a-bucurestiului-scurt-isto-
ric-15-53-51.
32 De unde vine denumirea cartierului Berceni?, https://bercenidepoveste.ro/
denumirea-cartierului-berceni/.
33 De unde vine denumirea cartierului Berceni?, https://bercenidepoveste.ro/
denumirea-cartierului-berceni/.
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Înalt, s-a construit microraionul (s. n.) Nițu-Vasile, care avea 
10 000 de locuitori în 1965.”34 

În Istoria Bucureştilor, se precizează faptul că termenul 
„cartier” nu era doar un neologism pentru mahala, ci că el 
defi nea şi grupurile de construcții noi ridicate într-o parte a 
orașului. Iar când grupul de construcții noi est e important, 
cuprinde mii de apartamente, se întrebuințează un nou ter-
men, acela de „microraion”, adică de raion mic. Chiar terme-
nul ales arăta proporțiile considerabile ale complexului de 
construcții, „acest ea fi ind intermediare ca suprafață între 
cartier sau suburbie şi raion”35. Prin microraion nu trec dru-
muri cu trafi c intens, în interiorul său fi ind prevăzute „spa-
ții verzi, alei, locuri de joacă pentru copii […] Microraio-
nul mai înseamnă un oraș fără mahalale, întrucât se repetă 
identic, ca structură și confort, bineînțeles, deosebite forme 
arhitecturale, de la magazine până în centru. Ca entitate so-
cială, microraionul creează noi afi nități. Locuitorii încep să 
se cunoască de mici […] Microraionul e, deci, un remediu 
la pierderea în izolare și anonimat a individului în marele 
furnicar al orașelor moderne.”36

În ianuarie 1986, avea să aibă loc inaugurarea magistralei 
a II-a de metrou, care trecea prin cartier, transportând 
oamenii muncii spre uzina I.M.G.B. și spre platforma 
Vulcan, dincolo de Apărătorii Patriei. Dezvoltate după 
anii 1960, acest e platforme industriale asigurau locurile de 
muncă pentru majoritatea locuitorilor cartierului și pentru 

34 M. Murgoci, op. cit., p. 31.
35 C. Giurescu, op. cit., p. 364.
36 Vasile Nicorovici, Călător pe 5 000 străzi, Editura Tineretului, Bucureşti, 
1965, p. 79.
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alte câteva mii din oraș. Iar construcția ansamlurilor de 
locuințe muncitorești din Berceni a început cu microraionul 
Niţu Vasile, situat între străzile Niţu Vasile, Secuilor şi 
bulevardul Constantin Brâncoveanu. Revista Arhitectura din 
1963 dedica un articol complexelor comerciale construite 
odată cu blocurile de locuințe: „În urmă cu un an, acest 
cartier amplasat în imediata apropiere a intersecției Șoselei 
Olteniței cu calea Văcărești, ocupând o suprafață de 29 ha 
pe un teren de formă aproape triunghiulară, între strada 
Serg. Niţu Vasile, Strada Secuilor şi bd. Brâncoveanu – era 
un vast teren, rar construit, cu mici căsuțe în stare mediocră 
şi insalubră. Astăzi, aici se ridică 36 de blocuri de locuințe 
P + 4 şi P + 8, armonios amplasate şi colorate; străzi largi şi 
alei asfaltate brăzdează terenul, printre plantațiile care au 
rămas ca un vestigiu pitoresc al vechiului cartier.”37 

Asemenea microraioane, înzestrate cu tot ce est e necesar 
vieții moderne, de la magazine de tot felul până la şcoli, po-
liclinici, cinematografe, terenuri sportive şi spații verzi, erau 
considerate „adevărate podoabe ale capitalei”38 ‒ fi ind men-
ţionate microraioanele de pe Şoseaua Giurgiului, „unde blo-
curi înalte de multe etaje au înlocuit cocioabele anterioare”, 
sau cele de pe Șoseaua Olteniței: „treptat, treptat, marginile 
aşa de oropsite altădată devin părțile cele mai moderne ale 
lui, demonstrând, în mod concludent, marele salt calitativ 
din ultimul deceniu şi jumătate în urbanistica Bucureştilor”.39 
37 Eugen Cosmatu, „Complexe comerciale în microraionul Serg. Niţu Vasile”, 
revista Arhitectura RPR, anul XI, nr. 6 (85), 1963, p. 28 – 30; Mall-urile de 
altădată. Cele trei complexe comerciale din microraionul Nițu Vasile, https://
bercenidepoveste.ro/mall-urile-de-altadata-cele-trei-complexe-comercia-
le-din-microraionul-nitu-vasile/
38 Giurescu, op. cit., p. 364.
39 Ibidem, p. 365.
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Particularităţi ale microraionului sunt acelea că, în in-
teriorul său, nu trec drumuri de trafi c intens, că el dispune 
de spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii, iar populaţia 
„de la 6 000 la 12 000 de sufl ete are la dispoziţie magazine 
alimentare, chioşcuri, centre de sifoane, magazine cu fructe 
şi zarzavaturi, trebuitoare pentru aprovizionarea zilnică”40. 
Şi în microraionul Niţu Vasile, în afara dotărilor cultura-
le, „atenția s-a îndreptat îndeosebi către cele trei complexe 
comerciale, judicios amplasate perimetral, pentru a deservi 
atât populația noului cartier, cât şi populația cartierelor li-
mitrofe, existente încă, cu un asp ect rural”.41

Raioanele aveau să fi e înlocuite de sectoare în 196842, 
iniţial opt, iar din 1979, şase sectoare, dotate şi ele cu toate 
cele necesare ‒ fi ecare inaugurare de centru comercial sau 
cultural fi ind menţionată în paginile ziarelor. De pildă, 
Informaţia Bucureştiului, din 23 decembrie 1977, anunţa 
faptul că în bulevardul Brîncoveanu nr. 114 s-a deschis o 

40 Vasile Nicorovici, op. cit., p. 79.
41 Revista Arhitectura RPR din anul 1963 (nr. 85), apud Mall-urile de altadată. 
Cele trei complexe comerciale din microraionul Nițu Vasile,  https://bercenide-
poveste.ro/mall-urile-de-altadata-cele-trei-complexe-comerciale-din-micro-
raionul-nitu-vasile/
42 Raioanele s-au transformat în sectoare prin Legea nr. 2 din 16 februarie 
1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste 
România. Potrivit art. 8 din Legea nr. 2/1968, municipiul Bucureşti este or-
ganizat în opt sectoare, numerotate. În locul numelor proprii cu care erau 
denumite raioanele, sectoarelor le-au fost atribuite numere de ordine. Astfel, 
raionul 30 Decembrie a devenit sectorul I, raionul 1 Mai a devenit sectorul 
2, raionul 23 August a devenit sectorul 3, raionul Griviţa Roşie, sectorul 8. 
La 1 august 1979, prin Decretul nr. 284/1979 al Consiliului de Stat, numărul 
sectoarelor au fost redus de la opt la şase, prin comasarea sectoarelor 1 cu 8 şi 
2 cu 3; https://www.agerpres.ro/referendum-documentare/2011/06/09/impar-
tirea-administrativa-a-bucurestiului-scurt-istoric-15-53-51.
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nouă cofetărie43. Aşadar, microraioanele şi cartierele aveau 
cam tot ce trebuie din dotările materiale, lipsind însă cele 
spirituale, bisericile, din motive lesne de înţeles, aversiunea 
regimului politic la tot ce însemna Biserica. Astfel că noii 
locuitori ai noilor locuinţe urmau a se mulţumi cu ceea ce 
moşteniseră din vechiul regim. Adică foarte puţin. 

O corăbioară pentru o mare de sufl ete: prima 
parohie „Constantin Brâncoveanu”

În nordul microraionului Niţu Vasile, între Strada Secui-
lor şi Şoseaua Olteniţei, se afl a Parohia „Înălţarea Domnu-
lui”, care luase naştere în 1938, prin dezlipirea de Parohia 
„Buna Vestire Belu”, din pricina faptului că până la această 
biserică era o distanţă de doi kilometri, nu foarte mare, dar 
greu de parcurs de către anumite persoane în vârstă. Denu-
mirea iniţială a Parohiei a fost „Înălţarea Domnului – Puţul 
Înalt”, datorită faptului că ea „cuprindea şi cartierul cu acest 
nume, care provenea de la un puţ” situat în latura bulevar-
dului Brâncoveanu44. 

O stradă Puţul Înalt exista undeva, aproape de Șoseaua 
Olteniţei, ea apărând în hărţile din 1931, din 1935 şi chiar 
şi în Ghidul străzilor din 1982, fi ind amplasată între străzile 
Alunişului şi Caisului45. Dar cartierul sau mahalaua Puţul 
43 Inf Buc. 23 decembrie 1977, p. 1, Oliver Velescu, „O bibliografi e a comer-
ţului bucureștean 1947 – 1985”, MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – 
XXIV, 273.
44 https://www.bisericiromania.org/index.php?menu=BIB&code=2758&cri-
teria=&quick=&order=TOWN; Lucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea, Enci-
clopedia lăcaşurilor de cult din Bucureşti. Bisericile ortodoxe, București, 2005, 
p. 293.
45 Alexandru Ionescu, Constantin Kiriac, op. cit., planşa 108.
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Înalt est e presupus a fi  fost „în partea dreaptă a străzii Con-
stantin Brâncoveanu, la intersecţia cu strada Iarba Câmpu-
lui. Puţul exista în acea vreme (adică în timpul înfi inţării 
parohiei, n. n.), dar nu mai funcţiona”46. În această parte a 
cartierului, după încheierea celui de-al Doilea Război Mon-
dial, în anul 1947, enoriaşii, împreună cu preotul Aurel Va-
silescu, au improvizat o biserică într-o baracă nemţească 
rămasă cât de cât întreagă, „folosindu-se furci (pari bătuţi 
în pământ), lanţ de lemn, grădele, chirpici, pomosteală (pă-
mânt înmuiat în apă, amest ecat cu paie sau pleavă). Putre-
zind furcile, pereţii au început să se clatine”47.

Astfel, încă din anul 1948, s-a înfi ințat Parohia „Con-
stantin Brâncoveanu” (s. n.), „transformându-se în locaș 
de închinare magazia folosită pentru depozitarea arma-
mentului de către soldații nemți. Mică, dar potrivită pentru 
puținele familii care formau atunci parohia”48. Ea purta nu-
mele de Parohia „Constantin Brâncoveanu”, de la bulevardul 
lângă care se afl a amplasată, dar era situată în cartierul Pu-
ţul Înalt, motiv pentru care, în scopul de a se evita eventua-
lele confuzii, Parohia „Înălţarea Domnului – Puţul Înalt” de 
lângă BIG Berceni, menţionată mai devreme, a renunţat 
la această denumire, devenind doar Parohia „Înălţarea 
Domnului”49 şi funcţionând şi astăzi în acelaşi loc50. În 

46 https://www.bisericiromania.org/index.php?menu=BIB&code=2758&cri-
teria=&quick=&order=TOWN.
47 Conform  mărturiei pr. Constantin Duţu.
48 Șantierele Parohiei Brâncoveanu – Berceni, https://ziarullumina.ro/fara-ca-
tegorie/homepage/santierele-parohiei-brancoveanu-berceni-103794.html.
49 https://www.bisericiromania.org/index.php?menu=BIB&code=2758&cri-
teria=&quick=&order=TOWN.
50 Şoseaua Olteniţei, nr. 196, sector 4, Bucureşti (acces auto prin strada Tache 
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Enciclopedia lăcaşurilor de cult din Bucureşti. Bisericile ortodo-
xe, o regăsim însă cu numele de Biserica „Înălţarea Domnu-
lui”, Parohia „Puţul Înalt”51.

Merită de cercetat şi aprofundat istoricul acest ei parohii, 
întrucât în cărţile de cult păstrate în actuala Biserică 
„Sfi nţii Arhangheli” – Huedin, pe un Triod din 1930, apare 
ştampila cu „Parohia Puţul Înalt” a R.P.R., aşadar, datează 
dinainte de 1965. Tot aici, după modelul însemnărilor de 
odinioară din paginile cărţilor de cult, apare menţionat 
prăpădul care s-a abătut asupra bucure enilor în februarie 
1954, marele viscol: „1954 Februarie 2 La 2 Febr. A început 
un viscol de o intensitate nemaivăzută în ultimii 50 de 
ani. A ţinut 3 zile şi zăpada a fost cât casa” Semnat: Pr. A. 
Vasilescu Puţul Înalt. „La 18 Febr. 1954 s’a repetat viscolul 
cu aproape aceiaşi furie. Pest e zăpada care era, s’a depus alt 
strat şi abia cu mare greutate îţi făceai loc printre troieni”. 
Semnat: Pr. A. Vasilescu.

Molitfelnicul poartă o menţionare a donatorului, data 
de 19 oct. 1951, şi semnătura preotului A. Vasilescu de la 
„Puţul Înalt II”. Se naşte întrebarea de ce „II”? Să fi  funcționat 
un timp cu această denumire cea de a doua parohie Puţul 
Înalt? Iar după construirea blocurilor de pe bulevardul 
Brâncoveanu să fi  luat denumirea de Parohia „Constantin 
Brâncoveanu”? Pe un Minei din Iunie, inventariat în 1973, 
apare ştampila cu „Arhiepiscopia Bucureştilor, Parohia 
C. Brâncoveanu”, iar pe un Minei pe Decembrie, tipărit în 
1956, apare o menţiune din 21 decembrie 1974 cu privire 
la donator, semnată de preotul Gh. Bejgu, „parohul lui C. 

Gheorghe, nr. 13), http://www.protoieriasector4capitala.ro/parohii/.
51 Lucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea, op. cit., p. 293.
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Brâncoveanu” ‒ amplasată pe strada Râul Mara la nr. 5, 
stradă care apăruse între timp în reţeaua cartierului. 

Revenind la Parohia „Constantin Brâncoveanu”, ea 
deservea un cartier de locuințe, Berceni-Sud, construit 
între anii 1963 și 1985 şi corespunzător unei populații de 
mărimea unui orăşel. Timp de 50 de ani a funcţionat micul 
locaș din strada Râul Mara nr. 5, devenit treptat neîncăpător, 
motiv pentru care, încă din anii 1970, preoții de atunci, Niţă 
Grigorescu şi apoi Gheorghe Bejgu, au solicitat construirea 
unei biserici în zona intersecției bulevardul Constantin 
Brâncoveanu – Drumul Găzarului – Spitalul „Maria 
Sklodowska Curie” sau în locul vechii biserici.52 Preotul 
Niţă Grigorescu a condus parohia timp de 14 ani, trecând 
la Domnul în octombrie 1990, iar părintele Gheorghe Bejgu 
venise la această parohie cu zece ani înaintea părintelui Niţă 
Grigorescu53. În acest scop, preoţii aveau câteva planuri 
pentru construirea noii biserici fi e în locul celei vechi, fi e în 
apropierea acest eia, însă prin demolarea bisericii vechi s-ar 
fi  îngreunat deservirea câtorva mii de oameni, care aveau 
nevoie de biserică, chiar şi sub acea formă. 

La 1 septembrie 1991, preotul Constantin Duţu, venit 
de la Iaşi, a fost numit paroh al Parohiei „Constantin 
Brâncoveanu”, moment în care a intensifi cat demersurile 
pentru obţinerea unui teren. În fi nal, după 1992, Primăria 
52 http://www.comemorare.ro/biserica.10.115-Biserica-Constantin-Branco-
veanu-Noua.html; Lucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea, op. cit., p. 64.
53 Conform celor afi rmate de părintele C. Duţu, „parţial au avut succes, căci 
însuşi Nicolae Ceauşescu a promis că va aproba să se ridice o biserică în 
această zonă muncitorească, ca o compensaţie pentru demolarea Bisericii 
Enei după cutremurul din 1977, căreia i se stricase o turlă, pentru ca apoi 
să fi e demolată în întregime, în loc de a fi  reparată”. Afi rmaţia nu este, încă, 
probată de dovezi.
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Capitalei a aprobat atribuirea unui teren de 2 000 mp la 
intersecția bulevardului Constantin Brâncoveanu cu strada 
Huedin54, unde a şi început zidirea unei biserici cu totul 
sp eciale prin proporţiile sale. Cu timpul, la data de 1 martie 
2000, ea s-a desprins de Parohia „Constantin Brâncoveanu”, 
sub titulatura de „Sfi nţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, 
continuându-se edifi carea noului locaş de cult. 

Cât despre vechea biserică de pe strada Râul Mara, 
în locul celei din paiantă, construită în 1948, afectată de 
timp şi intemperii, s-a hotărât construirea unei biserici 
parohiale din cărămidă55. Sub regimul comunist, „ridicarea 
unei noi biserici nu a fost cu putință, enoriașii au trebuit să 
aștepte anul 2005 pentru a-și vedea mugurul rugăciunilor. 
De atunci le est e împreună rugător și ocrotitor și Sfântul 
Ioan Rusul. Înălțată până la nivelul ferestrelor, construcția 
noii biserici a intrat în impas la trei ani de la demararea 
șantierului, dar a luat un avânt puternic odată cu numirea 
la această biserică, în anul 2010, a pr. paroh Gheorghe Radu 
și a pr. prof. univ. dr. Gheorghe Istodor”56. Aceasta est e însă 
o altă istorie, o altă biserică, drept care noi ne întoarcem la 
cea de pe strada Huedin.

54 http://biserica-brancoveanu-berceni.crestinortodox.ro/.
55 http://biserica-brancoveanu-berceni.crestinortodox.ro/.
56 Șantierele Parohiei Brâncoveanu – Berceni, https://ziarullumina.ro/fara-ca-
tegorie/homepage/santierele-parohiei-brancoveanu-berceni-103794.html.
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O biserică pentru un ocean de sufl ete 

„În cartierul de locuinţe Berceni-Sud, construit între 
1963 și 1985 şi aproape lipsit de lăcaşuri de cult, preoţii, îm-
preună cu enoriaşii Parohiei Sfi nţii Arhangheli – Huedin, au 
dorit ridicarea unei biserici corespunzătoare cerinţelor unei 
populaţii de mărimea celei a unui oraş.”57 Aşa începe prezen-
tarea bisericii în Enciclopedia lăcaşurilor de cult din Bucureşti. 
Bisericile ortodoxe. Încă din anul 1991, preotul paroh Con-
stantin Duțu, sprijinit de enoriași şi Primăria Sectorului 4, 
a reușit să obțină terenul, aprobările şi primele fonduri pen-
tru edifi carea din temelie a unei biserici, Constantin Brân-
coveanu – Nouă58. Împreună cu arhitectul Arhiepiscopiei 
Bucureştilor, domnul Voicu Florea, au realizat proiectul 
unei biserici noi, iar între 1992 şi 1995, au obţinut aproba-
rea lui, pe un teren viran primit în concesiune pe 99 de ani 
de la Primăria Capitalei. Pe acest teren, afl at la intersecţia 
bulevardului Constantin Brâncoveanu cu strada Huedin, 
fuseseră odinioară nişte case cu dependinţele lor, demolate 
însă prin anii ‘70, odată cu punerea în aplicare a proiectului 
de sistematizare a acest ei zone a oraşului Bucureşti.

Astfel, Parohia „Sfi nţii Arhangheli” – Huedin se întinde de 
la nord la sud, pe partea stângă a bulevardului Constantin Brân-
coveanu, la nord fi ind mărginită strada Izvorul Rece, la sud de 
strada Luică, la est de bulevardul Constantin Brâncoveanu, iar 
spre vest de străzile Reşiţa, Huedin şi Cetatea Veche59. 
57 L. Stoica, N. Ionescu-Ghinea, op. cit., p. 64.
58 BISERICA CONSTANTIN BRANCOVEANU – NOUĂ, https://www.ghi-
dul.ro/biserica-constantinbrancoveanu/produse-servicii/despre-biserica/
despre-biserica-124632.
59 Datele cu privire la ridicarea bisericii şi a clopotniţei au fost furnizate de 
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Hramul bisericii s-a dorit iniţial a fi  „Sfi nţii Martiri 
Brâncoveni”, însă un patron cu numele Mihail arătându-și 
dorinţa de a sponsoriza în întregime lucrările de construcţii 
ale bisericii şi ale clopotniţei, în semn de recunoştinţă şi de 
încurajare, s-a hotărât ca hramul bisericii să fi e „Sfi nţii Ar-
hangheli” – Huedin şi aşa a rămas.

Primii paşi spre cer: clopotnița

Clopotnița a fost începută în anul 
1995 cu gândul de a fi  multifuncţiona-
lă, o veritabilă „casă parohială pe verti-
cală”, având în vedere situaţia existentă 
la vremea resp ectivă. Are dimensiuni 
de 7 x 7 metri în plan, 6 nivele, cu tot 
cu foișor, şi o înălțime totală la vârf de 
27 de metri. La parterul turnului au 
fost amenajate cancelaria parohială şi 
depozitul de obiecte de cult60. 

părintele Constantin Duţu, direct implicat în toate demersurile privitoare la 
aceste două ctitorii ortodoxe.
60 Biserica „Constantin Brâncoveanu” – Nouă, https://www.ghidul.ro/biseri-
ca-constantinbrancoveanu/produse-servicii/despre-biserica/despre-biseri-
ca-124632.
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Ceea ce poate mira, 
la prima vedere, est e 
distanţa mare lăsată 
între clopotniţă şi bi-
serică; s-ar putea pune 
întrebarea de ce nu s-a 
amplasat biserica mai 
aproape de stradă, ci a 
fost împinsă către blo-
curi. La 4 august 1995, 
au început săpăturile 
la temelia clopotniţei, 
cu un excavator mic 
trimis de patronul Si-
mion Dumitrașcu, 
condus de o rudă a sa, 
Emil Vucichi, care a 
lucrat apoi, cu unele 
întreruperi, la groapa 
pentru temelia biseri-
cii, până în vara anului 
1997. Atunci au inter-
venit anumite schim-
bări legate de dimensi-
unile fosei şi de planul 
de amplasare a biseri-
cii, la solicitarea unui 
reprezentant de la 
Direcţia Apelor, care 
a atras atenţia că prin 
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mijlocul terenului bisericii trece o foarte mare conductă de 
apă potabilă de la est la vest, cu diametrul de un metru, ce 
trebuie evitată, pentru a nu risca surparea construcţiilor şi a 
permite oricând accesul pentru intervenţii. Din acest motiv, 
săpăturile s-au efectuat mai spre nord, pentru ca biserica să 
fi e paralelă cu această conductă, la o distanţă constantă de 
7,75 metri. Clopotniţa se apropie de conductă la o distanţă 
de cel mult 4,5 metri.

Până în iarnă, la 1 decembrie 1995, s-a efectuat temelia 
clopotniţei, la care s-a folosit fi erul-beton procurat de pre-
oţii predecesori ai preotului Duţu Constantin, iar pentru 
zidărie au fost întrebuinţate cele 8 000 de cărămizi din cur-
tea bisericii vechi, pentru care pest e câţiva ani s-au trimis 
înapoi 10 000 de cărămizi pentru noua biserică din strada 
Râul Mara. În această etapă, s-a ajuns cu zidul clopotniţei 
la înălţimea de 1,40 metri deasupra solului. Betonul a fost 
cumpărat de la o staţie de betoane.

La 1 martie 1996, a fost încheiată o convenţie cu fi rma 
ACONDI, pentru a continua lucrările repede şi bine la clo-
potniţă, s-a făcut şi organizarea de şantier, numai că, până 
în toamnă, nu au reuşit să construiască decât parterul clo-
potniţei şi să toarne prima placă, drept care a fost anulat 
contractul. În toamna anului 1996, au fost angajaţi doi ingi-
neri care să ajute la procurarea materialelor necesare înce-
perii lucrărilor şi la organizarea şantierului, domnul inginer 
Mihai Rădulescu, pensionar, care să se ocupe de execuţia 
lucrărilor, şi o tânără absolventă a Facultăţii de Construcţii, 
care trebuia să controleze calitatea şi bunul mers al lucră-
rilor, lucrările de sudură urmând a fi  executate de domnul 
Mihai Pătraşcu, foarte priceput şi harnic. Totuşi lucrările 
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nu mergeau în ritmul dorit, drept care, în luna iulie 1997, 
inginerii au fost concediaţi, iar părintele Duţu, urmând sfa-
turile domnului arhitect Voicu Florea, a hotărât să conducă 
împreună cu Consiliul Parohial lucrările de construcţii, be-
nefi ciind de un mare ajutor din partea soţiei. 

Între timp, părintele Duţu a mers de două ori în Arde-
al (la Alba Iulia şi la Câmpia Turzii, pentru a procura cele 
două clopote, care se afl ă şi acum în clopotniţă) şi de trei ori 
în Moldova (de unde a adus buşteni, scânduri şi bracuri de 
brad necesare la cofrarea celor două clădiri). În acest sens, 
prin bunăvoinţa vrednicului de amintire părintele Iustin 
Pârvu de la Mănăstirea „Petru-Vodă”, părintele Constantin 
a plecat din curtea Mănăstirii cu două camioane de lemn de 
brad. Au urmat alte drumuri, făcute la Combinatul Meta-
lurgic de la Târgoviște, de unde a fost adus fi erul-beton pen-
tru fundaţia bisericii, doar o parte din acest a fi ind sponsori-
zat de fi rma ARCOM, iar cea mai mare parte din necesarul 
structurii metalice a bisericii şi a clopotniţei, pentru plăci şi 
scări, fi ind cumpărat de la mai multe depozite cu materiale 
de construcţii.

Golgota zidirii ‒ de la temelie la „Biserica Albă” 

Pe site-ul Bisericii „Brâncoveanu” – Berceni est e men-
ţionat faptul că la intersecția bulevardului Constantin 
Brâncoveanu cu strada Huedin „a fost ridicată o biserică 
monumentală”61, de 34,5 metri lungime şi 18,5 metri lăţi-
me, având o înălţime de 31 de metri. Impresionant proiect, 
impresionante dimensiuni, impresionant efort. Puţini pot 

61 http://biserica-brancoveanu-berceni.crestinortodox.ro/.
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bănui însă ce se ascunde în spatele acest ei zidiri, ridicată pas 
cu pas, cărămidă pest e cărămidă. 

La 8 noiembrie 1994, vrednicul de pomenire Preaferi-
citul Părinte Patriarh Teoctist (†30 iulie 2007) a „ofi ciat 
sfi nţirea locului pentru noua biserică şi a ţinut o cuvântare 
lungă şi frumoasă în faţa unei mulţimi impresionante de oa-
meni, asemănătoare cu cea din noaptea Învierii Domnului”.

În vara anului 1997, au fost începute lucrările de la teme-
lia bisericii, „cu oameni dăruiţi şi pricepuţi: fi erarul-betonist 
Nicolae Stoica, pensionar în vârstă de 68 de ani, inginerul 
Nicolae Ruşcă şi alţi oameni pricepuţi, cu care s-a reuşit re-
alizarea unei lucrări masive, de artă, cu mijloace modest e”. 
Din vara anului 1997 şi până în decembrie 2005, părintele 
Constantin Duţu a stat mai tot timpul pe şantier, zi şi noap-
te. A locuit doi ani în baracă şi şase ani în clopotniţă. La ora 
6.30, după ce făcea rugăciunea de dimineaţă cu muncitorii, 
repartiza sarcinile fi ecăruia, iar seara o încheia cu tradiţio-
nalele rugăciuni de seară: „Dumnezeule Veşnice şi Împărate 
a toată făptura, Care ne-ai învrednicit a ajunge până întru 
acest ceas ...”, urmate de o podobie cântată în cor.

Când fi erarii-betonişti şi dulgherii au fost aproape gata 
cu lucrările de la temelia bisericii, tânărul tehnician Gabi 
Chilat de la fi rma ROMBETON s-a oferit să sponsorizeze 
betonul necesar, ceea ce a şi făcut.

La 1 septembrie 1997, într-o zi de luni, Preasfi nţitul Epi-
scop Teodosie Snagoveanul, în prezent IPS Arhiepiscop al 
Tomisului, a turnat primul cancioc cu beton în temelia noii 
biserici, turnându-se ulterior pest e 40 de „cife” de beton. La 
30 septembrie, în acelaşi an, s-a început zidăria bisericii, 
avându-l ca zidar principal, până la înălţimea de 6 metri, 
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iar la clopotniţă până la fi nalizarea acest eia, pe domnul Vic-
tor Enăchescu, pensionar şi membru în Consiliul Parohial. 
Pentru plata cărămizilor, a manoperei şi a transporturilor, 
au ajutat Monetăria Statului şi mai multe fi rme, dintre care 
amintim: CCCF, prin domnul inginer Nicolae Berbec, și 
ARTRI, prin domnul Florin Andrei. După ce domnul Gabi 
Chilat a plecat de la fi rma ROMBETON, unul din directo-
rii fi rmei, domnul Octavian-Beniamin Iancu, a susţinut mai 
departe biserica, oferind beton, mortar, pietriş şi var, dar de 
la un timp nici el nu a mai putut ajuta, fi ind implicat şi în 
sponsorizarea altor biserici, precum cea din Clinceni.

Între timp, la sfârşitul anului 1997, domnul Florin Mija, 
un bun creştin care copilărise în zona şantierului şi care ur-
mărea cu atenţie evoluţia lucrărilor, l-a întâlnit, cu ocazia 
unui parastas, pe părintele Constantin Duţu şi l-a întrebat:

– Cu ce fi rmă lucraţi Părinte?
– Cu fi rma… „Popa Duţu”!
– Cum aşa?
– Păi, din lipsă de fonduri şi de sponsori, lucrăm în regie pro-

prie, ca să facem economie de bani. Aşa se face că, de aceea, eu 
dorm tot în şantier, ca să fi u sigur că nu se fură materialele.

– Bine, părinte, am să vă ajut şi eu!
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– Ei, domnule – i-a răspuns părintele în glumă – de promisi-
uni, eu am o geantă plină! arătându-i geanta „popească”.

– O să vedeţi, părinte… 
Părintele a plecat, şi-a văzut de treburi, dar pest e o săp-

tămână, când uitase de convorbirea avută, s-a trezit cu o 
basculă de balastru (părintele i-a mulţumit telefonic), iar 
de atunci, Florin Mija a ajutat parohia cu beton, pietriş, 
fi er-beton, muncitori, chiar şi cu bani câteodată, când pă-
rintele era la „ananghie”.

În anul 2000, turlele mici erau înălţate, având sub ele ca-
fasurile, iar centura superioară a corpului bisericii era turna-
tă. Acum erau necesare profi luri mari şi teuri, pentru grinzi-
le metalice ale acoperişului şi pentru turla mare. O parte din 
materiale au fost achiziţionat de la fi rma CELPI, iar restul 
au fost primite ca sponsorizare din partea aceleiaşi fi rme.

În anul 2002, toată biserica a fost acoperită cu astereală şi 
cu tablă, iar în 2003, a fost tencuită pe interior cu mortar sp e-
cial tratat, în vederea realizării picturii în frescă, iar la exterior, 
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după ce a fost tencuită cu mortar, a fost văruită folosindu-se 
praf de piatră şi ciment alb, încât oamenii au început să o nu-
mească „Biserica Albă”. La fel s-a procedat şi cu clopotniţa, care 
a fost tencuită şi acoperită cu tablă.

Turla mare a bisericii a fost sudată jos de către me erul Gică 
Druţă (consilier parohial) şi alţii şi a fost ridicată cu o macara 
uriaşă, iar deasupra turlei, Gică Druţă şi Dan Moroşanu au su-

dat crucea de fi er pe care 
o binecuvântase şi sfi n-
ţise vrednicul de pome-
nire Preafericitul Părin-
te Patriarh Teoctist, la 
sfi nţirea locului, în anul 
1994.

Scările spiralate de 
acces în spaţiile superi-
oare (cafas, turle) au fost 
sudate de către consi-
lierul Gică Druţă şi de 
către consilierul Florică 
Gavriloiu. Din mulţi-
mea lucrătorilor, îi amin-
tim pe: consilierul Vasile 
Neagu, care la 75 de ani 
lucra ca salahor mai bine 
decât cei tineri, dulgherii 
Grigore Epureanu, Ghe-
orghe Moroşanu, fraţii 
Biru: Cazimir, Felician şi 
Ciprian.
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Instalaţia electrică 
a bisericii a fost reali-
zată în perioada 2005 
– 2006 de fi rma S.C. 
ELECTRO SERVICE 
LD S.R.L., având ca di-
rector general pe dom-
nul Armand Lucianu, 
un enoriaş cuviincios 
care, pe lângă serviciile 
oferite, a ajutat cu sume 
importante biserica.

După realizarea 
mozaicului cu Sfi nţii 
Arhangheli Mihail şi 
Gavriil, în anul 2007, 
pictorul Cătălin-Cezar Băluţ62 a început pictarea icoanelor 
de pe iconostasul (tâmpla) Sfântului Altar. 

În partea sudică a bisericii, uşile de acces sunt din lemn 
de stejar, iar cele patru uşi din interior (două la intrarea în 
confesionale, din dreapta şi stânga a Sfântului Altar, iar ce-
lelalte două la cele două camere din partea vestică a biseri-
cii), au un statut sp ecial. Acest ea fac parte din cele 12 uşi 
pentru care Consiliul Parohial al Parohiei „Sfi nţii Arhan-
gheli” – Huedin, prin procesul-verbal din 16 septembrie 
2007, a încheiat un contract cu fraţii Florin şi Iulian David, 
sculptori artizanali în lemn din comuna Beuca, judeţul Te-
leorman. Uşile trebuiau executate din lemn de stejar tratat 
în cuptoare sp eciale, cu materialul furnizat de către parohie, 

62 http://artareligioasa.ro/biografi e.html.
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adus de la Moeciu. În aceleaşi condiţii şi cu aceeaşi mână de 
lucru, au fost realizate cele  patru scaune arhiereşti, dintre 
care unul pentru Sfântul Altar, lucrate în lemn de nuc şi de 
stejar, strana pentru cântăreţi şi cele două iconostase mici 
(tetrapoade) din faţa Sfântului Altar.

După pensionarea părintelui Constantin Duţu în anul 
2008, a fost numit paroh preotul Florentin-Nectarie An-
tasiuc, care a realizat tencuirea bisericii pe suprafaţa interi-
oară şi pregătirea acest eia pentru pictură, lucrare executată 
cu fi rma Pro Docon între 2008 şi 2009. 

A urmat, în anul 2009, demararea lucrărilor de pictu-
ră din nou în tehnica frescă, tot cu pictorul autorizat Ce-
zar-Cătălin Băluţ. Tot acum, cu sprijinul preotului Tani-
or-Ștefan Alexe, în partea de răsărit a curţii bisericii s-a 
reuşit amplasarea unei troițe sculptate din lemn de stejar, 
închinată eroilor neamului. 

În anul 2010, au început lucrările de amenajare a curții 
bisericii cu alei betonate şi spaţii verzi şi confecționarea de 
burlane şi jgheaburi pentru biserica parohială.

În anul 2011, s-a realizat înlocuirea vechiului sistem de 
încălzire cu unul modern, prin pardoseală, iar în anul 2012, 
placarea pardoselii cu granit pe o suprafaţă de 480 mp, apli-
carea vulturului bicefal din mozaic sub policandru, precum 
şi realizarea unor ornamente care să încadreze armonios 
punctele principale ale bisericii. 

În anul 2013, a fost executat, cu sprijinul preotului Tani-
or-Ștefan Alexe, foişorul sculptat în lemn de stejar, înalt de 13 
metri, ce împrejmuie e platforma troiţei din curtea bisericii63.
63 Datele legate de lucrările de construcţie de la biserica Parohiei „Sfi nţii Arhan-
gheli” – Huedin au fost oferite de preotul Constantin Duţu (parohul bisericii până 
în anul 2008) și de preotul Florentin Antasiuc (paroh al bisericii din anul 2008).



Arhitectura şi pictura bisericii 

Proiectată de către dl. arh. Voicu Florea, arhitectura na-
osului bisericii a preluat structura în formă de cruce greacă 
înscrisă, una tradiţională pe cuprinsul Imperiului Bizantin 
şi în spaţiile de influență. Complet absentă în Moldova, ea 
apare la câteva biserici din Ţara Românească, începând cu 
Biserica Domnească din Curtea de Argeş, ctitoria Basara-
bilor ( jumătatea secolului al XIV-lea). Biserica „Sfinții Ar-
hangheli” are cele trei încăperi tradiţionale, pronaos, naos 
şi Altar, dar fără pridvor, probabil din cauza configuraţiei 
terenului, care nu a permis o extindere. Absida altarului, 
orientată către bulevardul Constantin Brâncoveanu, este 
circulară, simplă, cu trei ferestre mari. Conform principiu-
lui sincerităţii interior-exterior, specific arhitecturii bizan-
tine, în exteriorul bisericii se citesc foarte uşor formele inte-



rioare, cele două braţe ale bolţilor care se întretaie în cruce, 
la intersecţia lor înălţându-se turla de pe naos, a Pantocra-
torului. Tamburul turlei este poligonal, iar baza descarcă 
tensiunea pe tradiţionalele pandantive, triunghiurile sferice 
din cele patru colţuri.

Pe lângă aceste elemente tradiționale şi prezente în mai 
toate bisericile ortodoxe, această biserică prezintă câteva 
particularităţi arhitecturale, fiind prevăzută cu două bal-
coane supraetajate, amplasate pe peretele vestic al locașului 
de cult, atât cu rol ornamental, cât şi practic: îmbunătăţirea 
acustică a spațiului sacru. Apoi mai sunt cele patru încăperi, 
mai joase, fiecare amplasată în spaţiile rectangulare situate 
în exteriorul naosului, înspre răsărit (de o parte şi alta a ab-
sidei Sfântului Altar) şi spre apus (flancând pronaosul).
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Ceea ce particularizează această biserică est e înălțimea 
ei deosebită, 31 de metri, după cum am menţionat şi mai 
sus. Ea depășe e înălţimea unui bloc de zece etaje, astfel 
că, văzută din profi l, se înscrie aproximativ într-un pătrat 
(de cca 34 x 31 de metri). O asemenea înălţime presupune 
o suprafaţă picturală extrem de generoasă, dar şi anumite 
provocări cu privire la realizarea programului iconografi c. 
Pictura a fost realizată, fi resc, în mai multe etape. Înainte de 
2007, pictorul Cătălin-Cezar Băluţ a realizat pe frontonul 
de est al exteriorului bisericii ansamblul Sfi nţilor Arhan-
gheli Mihail şi Gavriil, în tehnica mozaic, după care a înce-
put să picteze icoanele de pe iconostasul (tâmpla) Sfântului 
Altar. 

În fi nal, a început şi lucrarea de pictare a interiorului 
bisericii, tehnica fi ind cea tradiţională, în frescă (aff resco), 
programul iconografi c fi ind, în mare parte, tot cel tradiți-
onal. În zugrăvirea bisericilor ortodoxe se resp ectă o rân-
duială bine stabilită, existând „un sistem, un program sau 
tipic iconografi c care arată pictorilor bisericești care anume 
scene sau chipuri sfi nte se pot zugrăvi în fi ecare dintre com-
partimentele interioare și, după caz, exterioare ale biseri-
cii” astfel încât totul să fi e coerent64 și să răspundă menirii 
icoanelor. Deși, aparent, acest ea ar avea doar un rost est etic, 
acela de a împodobi zidurile bisericilor care, în lipsa lor, ar 
fi  goale, în realitate, ele au și unul catehetic, didact ic, dar 
îndeosebi unul cultic, de slujire a Cuvântului, de completare 
a mesajului scris/vorbit prin intermediul limbajului plas-
tic/vizual. Programul sau tipicul iconografi c n-a fost fi x și 

64 Pr. Ene Braniște, Liturgica generală, Editura Institutului Biblic și de Misi-
une al Bisericii Ortodoxe Române, 1993, București, p. 445.
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uniform, ci „s-a format cu încetul și a variat după epoci și 
regiuni potrivit și cu evoluția arhitecturii religioase, deci în 
funcție de varietatea tipurilor arhitecturale, de dimensiuni-
le bisericilor și suprafața de pictat”65. 

La intrarea în biserică, impresionează podoaba pictura-
lă murală, cromatica vie, armonioasă, plină de strălucirea 
bucuriei izvorâte din mireasma împărăţiei cerurilor. Înălţi-
mea excesivă a bisericii şi suprafaţa extrem de mare aloca-
tă picturii ar fi  putut constitui nişte ispite pentru pictor, cu 
riscul de a pierde scara umană şi de a se raporta doar la cea 
arhitecturală. Dar cel care a realizat programul iconografi c 
nu a căzut în această capcană, drept care sfi nţii sunt la sca-
ră umană, uşor mai înalţi fi ind doar cei din registrul inferi-
or. A fost adoptată formula structurării în friză, înălţimea 
permiţând mai multe registre. Pe cele inferioare sunt pictaţi 
sfi nţii, iar pe celelalte două, scenele. 

Fiecare biserică ortodoxă, chiar dacă resp ectă canoanele 
tradiţionale, vine cu o arhitectură singulară, fapt care aduce 
după sine şi o pictură unică. Aşa e şi aici; deşi, în mare, în-
tâlnim scenele tradiționale, structura arhitecturală şi supra-
faţa picturală extrem de generoasă au permis introducerea 
unor scene iconografi ce care, în alte condiţii, ar fi  lipsit. Ast-
fel, întâlnim Cortul mărturiei, o temă iconografi că prezentă 
în câteva din bisericile noastre româneşti („Sfântul Nicolae” 
– Domnesc din Curtea de Argeş, biserica din Căluiu, Bise-
rica Domnească din Târgovişte, precum şi bisericile mănăs-
tirilor „Suceviţa” şi „Dragomirna”), pictat însă altfel decât în 
bisericile amintite, în sensul că nu mai apare pictat în supra-
faţa concavă a Sfântului Altar, ci pe timpanul de sub arcul 
triumfal, chiar deasupra concii absidei altarului. 
65 Ibidem, p. 445.
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O altă temă tradiţională picturii medievale româneşti şi 
care a început a fi  din nou pusă în valoare est e Imnul acatist, 
adică Acatistul Bunei Vestiri, care se cântă la Denia sâmbetei 
din săptămâna a cincea a Postului Mare. De regulă, icono-
grafi a Imnului cuprinde 24 de scene, după numărul celor 24 
de strofe ale acatistului (astăzi, 12 icoase şi 12 condace). De 
regulă, el apare pictat în pronaosul bisericilor (loc în care 
apare prima dată la biserica Mănăstirii „Cozia”, 1388), dar la 
Biserica „Sfi nţii Arhangheli” apare pictat în cafasul superior 
(cel de la nivelul al doilea). Alte scene aparte sunt Soborul 
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Sfi nților Apostoli Petru și Pavel și Soborul Sfi nților Arhangheli, 
pictate în partea răsăriteană a naosului, chiar sub cele două 
calote din unghiurile de nord-est şi sud-est. Având în vedere 
hramul bisericii, pe cele patru calote din cele patru colţuri 
ale naosului apar pictaţi, în medalioane ample, Sfi nţii Ar-
hangheli, în timp ce în intradosul bolţilor de nord şi sud, în 
medalioane la fel de ample, înconjurate de serafi mi și tro-
nuri, apare Iisus Hristos, Emanuel şi Înger de Mare Sfat. 

Pomene� e, Doamne, pe binefăcătorii 
acestui sfânt locaş … 

La rânduiala Proscomidiei, care precede Sfânta Litur-
ghie, nefi ind separată însă de aceasta, preotul scoate apoi o 
părticică pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii, așezând-o 
(în dreapta sa), lângă părticica de dinaintea ei, sub partea 
cu semnul KA, și zice: „Pomene e, Doamne, și pe ctitorii 
și binefăcătorii sfântului locașului acestuia (N)”66. Astfel, la 
binefăcători sunt incluşi atât cei care au ajutat substanţial 
biserica, cât şi cei care au avut de dăruit doar banul văduvei 
din Sfânta Evanghelie (Marcu 12, 41 – 44).

Pe lângă preoţii care s-au implicat act iv în ridicarea şi fi -
nalizarea lucrărilor, amintim aici pe cei care au ajutat, în vre-
un fel sau altul, la ctitorirea ei. La început, fondurile au fost 
primite de la domnul George Becali, pest e 20 000 de dolari, 
de la sponsori şi de la Secretariatul de Stat pentru Culte, iar o 
altă parte importantă a fost susţinută de credincioşii din pa-
rohie. Încă din anul 1992, au fost emise chitanţe pentru con-

66 Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, Editura Institutului Biblic și de Mi-
siune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1998, p. 133 – 134.
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tribuţiile anuale şi chitanţe pentru construcţia bisericii. Erau 
trimişi câte doi enoriaşi pe teren, care strângeau pe bază de 
chitanţă sume când mai mici, când mai mari, dar care au 
ajutat foarte mult. Astfel, s-a putut face faţă cheltuielilor de 
tot felul, iar când se terminau banii strânşi, lucrările erau în-
trerupte câteva zile. Cele care au alergat cel mai mult şi care 
au ajuns şi la domnul George Becali au fost două doamne 
în vârstă: Vasilica Corcodel şi Victoria Damoc. Din mulţi-
mea donatorilor în bani pentru biserică, poate fi  amintită 
doamna profesor universitar Anca Andrei şi fratele acest eia, 
domnul inginer Gheorghe Andrei, şi Marian Camă, domnul 
Sandu Stănculescu, epitropul parohiei, care plăteau cu regu-
laritate contribuţia benevolă.

Nu mai puţin importantă a fost contribuţia fi rmelor: 
Combinatul Metalurgic de la Târgoviște, fi rma ARCOM, 
fi rma ROMBETON, Monetăria Statului, CCCF, ARTRI, 
fi rma CELPI, SC ELECTRO SERVICE LD SRL, fi rma Pro 
Docon.

Lor li se adaugă membrii Consiliului şi Comitetului pa-
rohial, apoi toţi cei amintiţi mai sus şi care s-au implicat 
după talant şi după puteri: arhitectul Voicu Florea, părintele 
Iustin Pârvu de la Mănăstirea „Petru-Vodă”, Dumitraşcu Si-
mion, Emil Vucichi, inginerul Mihai Rădulescu, Mihai Pă-
traşcu, Nicolae Stoica, inginerul Nicolae Ruşcă, Gabi Chilat, 
Victor Enăchescu, Nicolae Berbec, Florin Andrei, Octavi-
an-Beniamin Iancu, Florin Mija, Gică Druţă, Dan Moro-
şanu, Florică Gavriloiu, Vasile Neagu, Grigore Epureanu, 
Gheorghe Moroşanu, fraţii Biru: Cazimir, Felician şi Cipri-
an, Armand Lucianu, sculptorii Florin şi Iulian David ‒ şi 
mulţi, mulţi alţii, ştiuţi doar de Domnul. 
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Preoţi slujitori, de ieri şi de azi

Constantin DUŢU (preot paroh între 1990 și 2008)
S-a născut în oraşul Buzău la 8 mai 1940, fi ul Ioanei (din 

botez, Elena) Burlan şi Filip V. Neagu. În anul 1959, a fost 
înfi at de o soră a tatălui său, Ileana Duţă sau Duțu?, din co-
muna Cozieni, judeţul Buzău, unde a început şcoala prima-
ră, apoi la şcolile din Stâlpu, Secăria, judeţul Prahova, Şcoa-
la Nr. 1 din Buzău, şcolile din Sihlea (dincolo de Râmnicu 
Sărat), Sinaia şi Olăneşti-Sat ‒ toate acest ea întrucât tatăl 
său, fi ind miliţian, a tot fost mutat cu serviciul dintr-un loc 
într-altul. 

Primul an de liceu l-a urmat în Râmnicu Vâlcea, iar în-
tre 1956 şi 1961 a urmat cursurile Seminarului Teologic din 
Buzău, fi ind şef de promoţie. Între anii 1961 şi 1964 a urmat 
la zi primii trei ani la Facultatea de Teologie din Bucureşti, 
iar anul patru la cursuri fără frecvenţă, întrucât părintele, 
după ce s-a căsătorit în anul 1964, a fost hirotonit preot pe 
seama parohiei din Creveleşti. Din căsătoria cu Mariana 
Leana are trei copii, Cristina, Teofi l şi Felix.

În 1975, a început cursurile de doctorat în teologie sub 
îndrumarea părintelui profesor diacon Nicolae Balca, la 
secţia Pra ică, sp ecialitatea Omiletică şi catehetică cu noţiuni 
de pedagogie. În anul 1978, a terminat cursurile şi a susţinut 
examenul oral de admisibilitate, iar în 1979 i-a fost aprobat 
titlul tezei de doctorat: Panegiricul, ca formă a predicii în tre-
cut şi ast ăzi. Actualitatea lui past orală. 

În data de 2 iulie 1990, a susţinut examenul de docto-
rat, avându-l ca îndrumător  pe părintele Constantin Ga-
leriu, deoarece părintele Nicolae Balca trecuse la Domnul 
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de aproape şase ani. După două zile, pe data de 2 iulie 1990, 
a susţinut un examen riguros la Facultatea de Teologie din 
Iaşi pentru postul de profesor de omiletică şi catehetică, 
care urma să se înfi inţeze. Între 1990 şi 1991 a fost profesor 
şi prorector la Institutul Teologic din Iaşi. La 1 septembrie 
1990, în prima zi a anului bisericesc, a fost numit paroh la 
Biserica „Constantin Brâncoveanu”, moment din care a în-
ceput implicarea părintelui, trup şi sufl et, în bunul mers al 
parohiei, până în momentul pensionării sale, în anul 2008.

Tanior-Ștefan ALEXE (preot coslujitor, 2002 – 2014) 
S-a născut pe 25 aprilie 1972 în localitatea Posești, jude-

țul Prahova, din părinţii Gheorghe şi Maria, Taina Botezu-
lui fi ind ofi ciată în 28 mai a aceluiaşi an, în biserica Paro-
hiei „Sfi nții Arhangheli” din Valea Plopului, Protopopiatul 
„Vălenii de Munte”. A urmat cursurile Seminarului Teologic 
Liceal Ortodox din Bucur ești, urmate de studii universitare 
la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” a Univer-
sităţii din București (media anilor de studii: 8,37, iar me-
dia de licenţă, 9,75). Studiile postuniversitare de master, la 
secția Past orală și misiune, le-a urmat în cadrul Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă a Universităţii „Valahia” din Târgoviște.

Pe 25 aprilie 1999 s-a căsătorit civil cu Eugenia Luchiliana 
Drîgan, Taina Cununiei fi ind ofi ciată în aceeaşi zi, în biserica 
Mănăstirii „Radu-Vodă”, cu hramul „Sfânta Treime” din Bu-
curești, Protopiatul „Sector 3 Capitală” ‒ cu binecuvântarea 
Patriarhului Teoctist. Dumnezeu le-a dăruit trei băieţi: Ioan, 
Andrei şi Luca ‒ toţi trei purtători de nume apostoleşti. 

Părintele Tanior-Ștefan Alexe a fost hirotonit diacon 
de către IPS Teodosie Petrescu cu o zi înaintea prăznuirii 
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Cuvioasei Parascheva de la Iaşi, în 13 octombrie 2000, pe 
seama Mănăstirii „Radu-Vodă” din București, slujba având 
loc în biserica Parohiei „Cernica”. Doi ani mai târziu, pe 15 
decembrie 2002, a fost hirotonit preot pe seama Parohiei 
„Sfi nții Arhangheli” – Huedin, Protopopiatul „Sector 3 Ca-
pitală”, slujba având loc în biserica Parohiei „Popa Soare” de 
către PS Sebastian Pașcanu ‒ care, pe 14 ianuarie în anul ur-
mător, l-a hirotesit duhovnic. 

Din 2001 şi până în 2018, a obţinut toate gradele profe-
sionale clericale. A act ivat ca Insp ector Tehnic al Arhiepi-
scopiei Bucureștilor (1998 – 2002) și ca profesor de religie 
la Școala Generală Nr. 71 din București. Ce perioadă??? În 
anul 2014, a fost transferat ca preot paroh la Parohia „Cuvio-
sul Daniil Sihastru”, unde se afl ă şi în prezent. 

Florentin-Nectarie ANTASIUC (preot paroh din 
anul 2008)

Preotul paroh s-a născut în ajunul sărbătoririi Sfântului 
Mare Mucenic Dimitrie, pe 25 octombrie 1976, în muni-
cipiul Brăila, din părinţii Marin şi Rada. Taina Botezului 
a fost ofi ciată pe 10 ianuarie 1977 (zi de prăznuire a unui 
mare teolog ortodox, Sfântul Grigorie de Nyssa) în biserica 
Parohiei „Făurei”, cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”, Pro-
topopiatul „Făurei”. 

A urmat cursurile Seminarului Teologic „Sfântul Apos-
tol Andrei” din Galați, urmate de studii universitare la Fa-
cultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Uni-
versităţii din Bucureşti, secția Past orală. 

Pe 27 octombrie 2001, s-a căsătorit cu Florina Besliu, 
Taina Cununiei fi ind ofi ciată în aceeaşi zi, în biserica Paro-
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hiei „Făurei”, cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” (aceeaşi 
în care fusese botezat părintele), cu binecuvântarea PS SE-
BASTIAN Ilfoveanul. Are doi băieţi, Th eodor-Adrian, năs-
cut pe 6 octombrie 2002, şi Nectarie, născut pe 7 iunie 2009.

A fost hirotonit diacon în data de 16.10.2002, pe seama 
Parohiei „Iepureşti”, cu hramul „Sfântul Nicolae”, Protopo-
piatul „Bolintin”, Eparhia Giurgiului, în biserica Parohiei 
„Şerban-Vodă”, de către IPS Varsanufi e. Hirotonirea ca pre-
ot a avut loc în data 21.07.2002 diaconia înaintea preoţiei, e 
o greşeală pe undeva, pe seama aceleiaşi parohii, în biserica 
Mănăstirii „Radu-Vodă”, de către IPS Varsanufi e, care l-a hi-
rotesit duhovnic în 25 august 2002. Pe 1 septembrie 2002, a 
fost numit preot paroh la Parohia „Iepureşti”, Protopopiatul 
„Bolintin”, Eparhia Giurgiului, de unde a fost transferat, în 
data de 1 noiembrie 2008, la Parohia „Sfi nţii Arhangheli” 
– Huedin, Protopopiatul „Sector 4 Capitală”, în postul de 
preot paroh. 

Din 2006 şi până în 2016, a obţinut toate gradele pro-
fesionale clericale: defi nitiv (cu media 9,60), gradul II (cu 
media 9,15) şi gradul I (cu media 9,00). 

Ştefan GHERASIM (preot coslujitor din anul 2008) 
S-a născut în orașul Pașcani, județul Iași, pe 22 iulie 1975 

(zi de prăznuire a Sfi ntei Maria-Magdalena, cea întocmai cu 
Apostolii), într-o familie de buni creștini, tatăl, Ilie și mama, 
Ileana, fi ind orfani de război de la vârsta de 10 ani. În ciuda 
greutăţilor, au crescut nouă copii, șase băieți și trei fete, pă-
rintele Ştefan fi ind al nouălea dintre frați. Taina Botezului a 
primit-o în data de 2 august 1975 în biserica Parohiei „Buda”, 
Protopopiatul „Pașcani”, județul Iași, cu hramul „Sfântul 
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Mare Mucenic Gheorghe”, primind la botez numele Ștefan. 
După terminarea claselor primare în localitatea Buda și co-
muna Lesp ezi, a urmat cursurile Seminarul Teologic „Mi-
tropolitul Dosoft ei” din Suceava, între anii 1991 și 1996, apoi 
cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriar-
hul” a Universităţii din Bucureşti, secția Past orală, între anii 
1996 și 2000. A absolvit cursurile de master în cadrul acele-
iaşi facultăți, secția Past orație şi iaţă liturgică, în anul 2003.

S-a căsătorit cu Irina-Geanina Burlă, primind Taina Cu-
nuniei în data 29 octombrie 2000 în biserica Parohiei „Sfi nții 
Voievozi” – Grădini, cu hramul „Sfi nții Arhangheli Mihail 
şi Gavriil” şi „Sfântul Haralambie”, Protopopiatul „Fălticeni”. 
Are doi copii: Antonia-Mihaela, născută la 07.06.2002, și 
Paul, născut la 07.06.2008. A fost profesor de religie înce-
pând cu anul 2000 la Liceul „Octav Onicescu”, sector 4, Bu-
curești, până în anul 2003. 

A fost hirotonit diacon în Catedrala Patriarhală la data 
3 martie 2002, pe seama Catedralei Patriarhale, cu hramul 
„Sfi nții Împărați Constantin şi Elena” din Arhiepiscopia 
Bucureștilor, de către Preasfi nțitul SEBASTIAN Ilfoveanu. 
În anul 2007, a promovat examenul de selecționare pentru 
capitală. În perioada 2003 – 2008, a susținut o act ivitate 
de voluntariat în cadrul Sectorului „Catedrala Mântuirii 
Neamului” și apoi a fost angajat din 2008 până în 2010 în 
cadrul Administrației Patriarhale ca secretar al Compar-
timentului „Catedrala Mântuirii Neamului – monumente 
şi construcții bisericești”. A fost hirotonit preot în data de 
30 ianuarie 2008 (de Sfi nţii Trei Ierarhi), pe seama Parohiei 
„Sfi nții Arhangheli” - Huedin, cu hramul „Sfi nții Arhangheli 
Mihail şi Gavriil” şi „Sfântul Antonie cel Mare”, Protopo-
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piatul „Sector 4 Capitală”, Arhiepiscopia Bucureștilor, în 
Catedrala Patriarhală, de către Preasfi nțitul VINCENŢIU 
Ploie eanu, şi hirotesit duhovnic în data 1 februarie 2008 
de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. 

Sub îndrumarea pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, a sus-
ținut teza de doctorat cu titlul Polihronionul în muzica ro-
mânească de tradiție bizantină din secolul  al  XVI-lea până în  
prezent, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, Univer-
sitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, obţinând titlul de doc-
tor în teologie în anul 2011. 

A absolvit cursuri de grafi că publicitară în 2010, obți-
nând competența de grafi cian calculator – modulul Teh-
nica DTP şi Prepress. Compoziție documente pentru tipar, iar 
în 2012 a absolvit cursurile avansate de grafi că publicitară, 
competența de grafi cian calculator, modulul pentru avan-
sați, tehnica Rast ru şi Vectorial. 

În anul 2013, a primit distincția Diploma omagială și meda-
lia Părintele Dumitru Stăniloae, din partea Preafericitului Pă-
rinte Patriarh Daniel. A publicat articolele Pra ici neortodoxe 
privind săvârșirea Tainei Botezului şi a Sfi ntei Cununii în volu-
mul 2011 – Anul omagial al Tainei Sfântului Botez şi al Sfi ntei 
Cununii; Funcția misionară a cântării liturgice, cu a ecte prac-
tice în Ortodoxia, Anul III (2011), Nr. 2, p. 155 – 180; Calea 
crucii – transformarea suferinței în  eranță şi unirea omului cu 
Dumnezeu, Izvorul Vieții, în Ziarul Lumina, 9 septembrie 2013. 

Din 2008 până în prezen,t est e preot la Biserica „Sfi nții 
Arhangheli” – Huedin, Protoieria „4 Capitală”, și totodată 
tehnoredactor (din 2010) în cadrul departamentului Carte 
pentru copii, redacția revistei Chemarea Credinței a Patriarhi-
ei Române pentru copii și familia creștină.
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Victor PREOTEASA (preot coslujitor din anul 2014) 
S-a născut pe 4 ianuarie 1980 în municipiul Pitești, jude-

țul Argeș, din părinţii Simion şi Sofi a. Taina Botezului a fost 
ofi ciată în data de 27 aprilie 1980, în biserica Parohiei „Sfân-
tul Prooroc Ilie”, Protopopiatul „Pitești”. Studiile liceale le-a 
urmat la Seminarul Teologic „Neagoe Basarab” din Curtea 
de Argeș, iar cele universitare la Facultatea de Teologie Or-
todoxă „Justinian Patriarhul” a Universităţii din București, 
urmate de cele postuniversitare, la aceeaşi facultate. Ele au 
fost urmate de cursul de psihopedagogie sp ecială. 

Pe 25 martie s-a căsătorit civil cu 2003 cu Nicuța Radu, iar 
Taina Cununiei a fost ofi ciată în data 4 mai 2003 la Catedrala 
Episcopală, cu hramul „Sfântul Nicolae”, Protopopiatul „Ga-
lați”, având binecuvântarea Patriarhului Teoctist. Dumnezeu 
le-a dăruit şase copii: Maria (28 decembrie 2003), Ioan (9 
decembrie 2005), Dimitrie (21 octombrie 2007), Nicolae şi 
Atanasie (1 februarie 2012) şi Antonie (născut de Acoperă-
mântul Maicii Domnului, la 1 octombrie 2014). 

A fost hirotonit diacon pe 30 mai 2004, pe seama Comu-
nității Surzilor, la biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Meletie 
al Antiohiei”, Protopopiatul „Sector 2 Capitală”, Arhiepiscopia 
Bucureștilor, în biserica Sfi ntei Mănăstiri „Pasărea”, de către 
Preasfi nțitul VARSANUFIE Prahoveanul, iar a doua zi a fost 
hirotonit preot tot pe seama Comunității Surzilor, în biserica 
Sfi ntei Mănăstiri „Radu-Vodă”, de către Preasfi nțitul Varsa-
nufi e Prahoveanul, care l-a hirotesit ca duhovnic în data 5 
iulie a aceluiaşi an. 

Pe 30 aprilie 2004, a fost numit preot la Comunitatea 
Surzilor, la biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Meletie al 
Antiohiei”, Protopopiatul „Sector 2 Capitală”, unde a rămas 
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până la 1 iunie 2013, când a fost transferat la Parohia „Cu-
viosul Daniil Sihastrul”, Protopopiatul „Sector 3 Capitală”, în 
postul de preot coslujitor. De aici, a fost transferat, pe 1 iulie 
2014, la Parohia „Sfi nții Arhangheli” – Huedin, Protopopia-
tul „Sector 4 Capitală”, în postul de preot coslujitor. Are toa-
te gradele profesionale: defi nitiv (în 2007, cu media 9,43), 
gradul II (cu media 10, în anul 2012) şi gradul I (obţinut în 
anul 2019, cu media 10).

A deţinut funcţia de profesor de religie la Liceul Teoretic 
„Nicolae Iorga” (2003 – 2005) şi la Școala Specială pentru 
Hipoacuzici (2005 – 2010), iar din 2011 colaborează cu 
Agenţia de Pelerinaje „Basilica Travel”, ca agent de turism. 

Gheorghe Rădulescu (pensionat şi îmbisericit din anul 
2010)

Stelian Lupsor (pensionat şi îmbisericit din anul 2010) 
Diac. Adrian-Constantin Oancea (din anul 2011).
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Personalităţi teologice care au aparţinut parohiei
În Parohia „Sfi nţii Arhangheli” – Huedin au trăit mai 

multe personalităţi, dintre care îi amintim pe cei doi mari 
profesori de teologie care au locuit pe aceeaşi scară, în blocul 
D6 din strada Izvorul Mureşului. 

Preot prof. dr. Petre Rezuş (1913 – 1995)
Din rândul profesorilor generaţiei de aur de la Facultatea 

de Teologie din Bucureşti, el s-a remarcat ca o „personalitate 
deosebită, fi ind în acelaşi timp un teolog de seamă, profesor 
eminent, dar şi un mare scriitor, act ivitatea cărturărească 
constituind un domeniu căruia i s-a dedicat cu multă dăru-
ire, realizând o operă variată, care a rămas pest e timp, fi ind 
apreciată atât de sp ecialişti, cât şi de publicul larg”67. 

S-a născut la Rădăuţi, în 1913, şi a studiat la Liceul „Eu-
doxiu Hurmuzachi” din acelaşi oraş (1924 – 1931), după 
care a plecat la Cernăuţi, unde a urmat cursurile universi-
tare la Facultatea de Teologie şi Facultatea de Litere şi Fi-
losofi e, ambele din cadrul Universităţii din Cernăuţi (1931 
– 1935), obţinând licenţa în 1935, resp ectiv 1937. S-a sp eci-
alizat în teologia fundamentală şi dogmatică, la universită-
ţile romano-catolice şi protest ante din Oxford, Cambridge, 
Strasbourg şi Viena (ca bursier al Mitropoliei Bucovinei), 
iar în fi nal şi-a susţinut doctoratul în teologie la Universita-
tea din Cernăuţi, în 193768.

La revenirea în ţară, a fost hirotonit preot la Parohia 
67 Pr. Nicolae Cojocaru, „Preotul profesor Petru Rezuș, teolog și scriitor”, în 
ziarul Lumina, 4 dec, 2013, https://ziarullumina.ro/documentar/preotul-pro-
fesor-petru-rezus-teolog-si-scriitor-87120.html.
68 Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, Editura Enciclopedică, 
Bucureşti, 2002, p. 417.
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„Sfântul Vasile” de pe Calea Victoriei din București. Activi-
tatea din învăţământ a început la catedra de teologie funda-
mentală din Caransebeş, unde a înfi inţat biblioteca acestui 
oraş şi revista Altarul Banatului. A predat apoi la Faculta-
tea de Teologie din Suceava, iar după decembrie 1948 a fost 
numit profesor titular la Institutul Teologic de Grad Uni-
versitar din Bucureşti, unde a predat până la pensionarea din 
anul 1974. Munca de catedră de aici s-a dublat cu demnita-
tea de director de studii (1948 – 1953), ceea ce a presupus 
alcătuirea manualelor teologice şi păstrarea lor în dosare 
dact ilografi ate la biblioteca facultăţii, publicarea regulată 
a revistelor centrale şi, îndeosebi, conducerea cursurilor de 
îndrumare pastorală pentru preoţi de la Curtea de Argeş69.

Lucrări importante: Tradiţia dogmatică ortodo-
xă (1939), Aghiologia ortodoxă (1940), Curs de teologie fun-
damentală (1942), o ediţie cuprinzătoare, dar târzie, volu-
mul Teologia ortodoxă contemporană (1989).

A avut o serioasă pregătire de dogmatist. Volumele sale 
în acest domeniu au avut o periodicitate de aproape unu pe 
an: Dezvoltarea dogmatică (1938), Tradiţia dogmatică ortodo-
xă  (1939), A ecte soteriologice (1939), Axiologia ortodoxă 
(1940), Comunicări dogmatice (1940), Despre Duhul Sfânt 
(1941), Circulaţia interconfesională dogmatică (1944), Intro-
ducere în teologia dogmatică (1946)70.

Pe lângă acest ea, încă din timpul studenţiei, a avut pre-
ocupări literare, fi ind membru al mai multor societăţi de 

69 Gheorghe Drăgulin, Părintele Petru Rezuş, un apologet de seamă, în Lu-
mina, 31 mar, 2011, https://ziarullumina.ro/documentar/parintele-petru-re-
zus-un-apologet-de-seama-13182.html.
70 Ibidem.
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profi l71, publicând lucrări dintre care amintim: Făt-Frumos-
cu-Tichie-de-Aur (1970), Dochiţa-Împărătiţa. Basme şi poezii 
populare din Ţara de Sus (1972), Dacă poţi râde, să râzi. Pro-
verbe şi zicători din Banat (1974), Războieni (roman, 1980), 
Ion Creangă, mit şi adevăr (1981), Mihai Eminescu, 198372. Din 
1980 a fost membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Preot prof. dr. Dumitru Popescu (1929 – 2010) 
Părintele profesor şi academician est e o personalitate 

greu de cuprins în câteva cuvinte. Fost rector şi decan al 
Institutului Teologic Ortodox din Bucureşti, dogmatist de 
renume, amintirea sa est e şi rămâne vie nu doar în sufl etul 
celor care l-au cunoscut şi l-au apreciat ca profesor, ci şi în 
paginile lucrărilor de sp ecialitate73 şi ale site-urilor care oferă 
date despre viaţa, opera şi personalitatea sa74. 

S-a născut de Sfi nţii Apostoli Petru şi Pavel, pe 29 iunie 
1929, în comuna Călugăreni, judeţul Giurgiu, într-o familie 
preoţească înstărită, tatăl său, Gheorghe, fi ind preot paroh. 
A urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox „Nifon 
Mitropolitul” din Bucureşti (1940 – 1948). În anul 1948, co-
muniştii le-au confi scat în mod abuziv averea, i-au alungat 
din casă, iar tatăl a fost condamnat penal şi susp endat din 
preoţie până în 1964. Din această cauză, între 1948 şi 1955, 
71 În paginile cărora a publicat cu pseudonime, Volbură şi Ion Alion.
72 Ecaterina Ţarălungă, Dicţionar de literatură română, p. 189; https://www.
crestinortodox.ro/dictionarul-teologilor-romani/petru-rezus-84616.html.
73 Mircea Păcurariu, op. cit., p. 375 – 376.
74 https://www.crestinortodox.ro/religie/parintele-profesor-academician-du-
mitru-popescu-148155.html; https://www.crestinortodox.ro/biserica-lume/
in-memoriam-parintele-profesor-academician-dumitru-popescu-108110.
html; https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/parintele-dumitru-po-
pescu-a-trecut-la-domnul-32557.html.
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părintele Dumitru Popescu a fost obligat să-şi întrerupă stu-
diile, iar stagiul militar, de trei ani, l-a efectuat la Şinca Ve-
che, în judeţul Braşov, într-un detaşament de muncă forţată.

După 1955, s-a înscris la Institutul Teologic de Grad 
Universitar din Bucureşti, pe care l-a absolvit în 1959, an în 
care a devenit doctorandul aceleiaşi facultăţi, până în 1962. 
Şi-a continuat studiile postuniversitare la Facultatea de Te-
ologie Protest antă din Lausanne, Elveţia (1966 – 1967) şi 
la Institutul Ecumenic de la Bossey, din Elveţia. Patriarhul 
Justinian Marina l-a ajutat să studieze la Universitatea Pon-
tifi cală Gregoriană din Roma, Italia (1968 – 1970), o univer-
sitate romano-catolică. În 1972, a obţinut titlul de doctor în 
teologie, sp ecializarea Teologie dogmatică şi simbolică, la Insti-
tutul Teologic Universitar din Bucureşti, cu teza: Ecleziolo-
gia romano-catolică după documentele celui de al II-lea Conciliu 
Vatican şi ecourile ei în teologia contemporană (din comisia de 
examinare făcând parte doi coloşi ai dogmaticii ortodoxe, pr. 
prof. dr. Dumitru Stăniloae şi prof. Nicolae Chiţescu).

A fost prorector şi rector al Institutului Teologic din Bu-
cureşti (1972 – 1980), iar între 1980 şi 1988, în urma unui 
concurs, a fost ales director de studii la Conferinţa Bisericilor 
Europene, cu sediul la Geneva, Elveţia. Între 1988 şi 1992, a 
fost, din nou, rector al Institutului Teologic din Bucureşti, 
iar după includerea ei în Universitatea din Bucureşti, decan 
al Facultăţii de Teologie (1992 – 1996). 

Între 1998 şi 2007, a predat cursuri de dogmatică orto-
doxă la Institutul Ecumenic şi Patristic din Bari, de pe lângă 
Universitatea „San Tomaso” din Roma, Italia. Din 2001 a fost 
ales membru de onoare al Academiei Române. Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române i-a acordat titlul academic de 
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decan onorifi c pentru întreaga sa act ivitate profesională şi 
administrativă, iar statul român i-a acordat Ordinul Na-
ţional „Steaua României” în grad de Ofi ţer. Întreaga sa ope-
ră est e greu de cuprins în câteva rânduri. Pe lângă cele 11 
cărţi (dintre care menţionăm pe scurt: Antropologia paulină 
(1959), Teologie şi cultură (1993), Dumnezeu şi creația (2001) 
și Omul fără rădăcini (2001), părintele Dumitru Popescu 
est e autorul unui număr impresionant de 106 studii şi arti-
cole publicate în România, 10 lucrări publicate în străinăta-
te şi 13 comunicări susținute în Italia pe teme de teologie75. 

După o suferinţă îndelungată, a trecut la Domnul pe 10 
martie 2010, în a treia duminică a Postului Mare, la Spitalul 
„Sfântul Ioan” din Bucureşti. După cum remarca Preafericitul 
Părinte Patriarh DANIEL, „Dumnezeu a rânduit să-l cheme 
la Sine în această perioadă de urcuș spre Înviere, poate tocmai 
pentru că viața sa, dăruită cu pasiune și jertfelnicie slujirii în-
vățământului teologic și semenilor, devenise ea însăși un ur-
cuș al teologhisirii în lumina Crucii și a Învierii lui Hristos …” 

Prin viața și opera sa, părintele profesor Dumitru Po-
pescu va rămâne un model de fi delitate și slujire a Mân-
tuitorului Hristos și a Bisericii Sale, un model luminos și 
inspirator pentru generația tânără, prin competența sa aca-
demică, prin tenacitatea sa, prin noblețea sa sufl etească și 
prin modul în care a reușit, cu înțelepciune și multă dra-
goste, să îndrume și să formeze generații de studenți, astăzi 
slujitori ai sfi ntelor altare sau ai catedrelor de teologie.”76

75 https://www.teologiepentruazi.ro/cv-pr-prof-acad-dr-dumitru-popescu/.
76 Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, „Un teolog creator de sinte-
ze și promotor al dialogului”, cuvântul rostit la înmormântarea acad. pr. 
prof. Dumitru Popescu, https://basilica.ro/cuvantul-preafericitului-parin-
te-daniel-patriarhul-bisericii-ortodoxe-romane-la-slujba-de-inmormanta-



59

M
onografia Bisericii Sfinții A

rhangheli-H
uedin

De la „mahalaua Puţul Înalt” la „Biserica Înaltă”

Căutând strada Puţul Înalt, am constatat că ea are un cod 
poştal77 şi că apare undeva, în sectorul 4, dar nu în cartierul Ber-
ceni, ci pe la kilometrul 0, în faţa Bisericii „Sfântul Gheorghe” 
– Nou78. În zona Brâncoveanu, apare doar strada Puţul cu Tei79. 
Dar amintirea Puţului Înalt nu s-a şters din memoria cartieru-
lui care, când a crezut mai puţin, atunci s-a văzut împodobit cu 
o biserică înaltă. Cei care văd, pe acelaşi bulevard, două biserici 
una la distanţă mică de cealaltă, una pe Râul Mara, alta pe stra-
da Huedin, şi care se întreabă la ce bun să se ridice atâtea biserici 
sunt, de regulă, persoane neimplicate act iv în viaţa parohială. 

Mai mult, nu cunosc nici informarea Secretariatului de Stat 
pentru Culte care dezvăluie o situație surprinzătoare, dar rea-
lă. Astfel, „credincioşii ortodocși, care reprezintă 86,45 % din 
populaţia României, conform ultimului recensământ (2011), 
deţin doar 59,9 % din numărul total al lăcașurilor de cult, iar 
celelalte culte recunoscute au 40,1 % dintre acest ea. Mai mult 
decât atât, conform situaţiei prezentate de Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Biserica Ortodoxă Română reprezintă de departe 
cultul cu cele mai puține biserici raportate la numărul de cre-
dincioși, având în medie un lăcaş de cult la 994 de ortodocși. 
Dacă avem în vedere că dintre cele 16 403 lăcașuri de cult or-
todoxe la care se face referire, potrivit evidenţelor Patriarhiei 
Române, doar 13 511 sunt parohiale (biserici de parohii și fi lii, 
celelalte fi ind capele de cimitir, biserici și paraclise mănăstirești), 
re-a-acad-pr-prof-dr-dumitru-popescu/.
77https://www.coduripostale.com.ro/cod-postal-Strada-Putul-%c3%8e-
nalt-9106/pg-23. 
78 https://harta.bucuresti.rou.ro/strada/strada-putul-inalt_25877/.
79 https://harta.bucuresti.rou.ro/strada/strada-putul-cu-tei_25875/.



60

M
on

og
ra

fi
a 

Bi
se

ri
ci

i S
fi

nț
ii 

A
rh

an
gh

el
i-

H
ue

di
n

o biserică revine la pest e 1 200 credincioşi ortodocși. Pe de altă 
parte, est e important de observat că, în cei 26 de ani de după 
1989, Biserica Ortodoxă Română (care reprezintă 86,45 % din 
totalul populaţiei) a fi nalizat construirea a 3 191 de biserici, iar 
celelalte culte recunoscute (care reprezintă 13,55 % din totalul 
populaţiei) au edifi cat un număr de 5 222 locașuri de cult. Prin 
urmare, se poate constata faptul că, din numărul total de lăcaşuri de 
cult construite după 1989, doar 37,9 % sunt ortodoxe (s. n.)”80.

*
Oricât de grea ar fi  crucea, dacă ea e purtată spre slava lui 

Dumnezeu, toate încercările, oricât de grele ar fi , fi e ele şi la li-
mită, pot fi  depăşite. Cei care au trudit la crucea ridicării Bi-
sericii „Sfi nţii Arhangheli” – Huedin nu de puţine ori au avut 
momente de cumpănă, în care părea că drumul s-a închis, că 
nu mai există nicio portiţă de scăpare. Dar toate din rânduială 
dumnezeiască, pentru ca ei să privească cu mai mare nădejde 
către Cel Atotputernic: „… Ci noi, în noi înşine, ne-am socotit 
ca osândiţi la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în 
Dumnezeu, Cel Ce îi înviază pe cei morţi. Care ne-a izbăvit pe 
noi dintr-o moarte ca aceasta şi ne izbăve e şi în Care nădăj-
duim că încă ne va mai izbăvi, ajutându-ne şi voi cu rugăciunea 
pentru noi, aşa încât darul acest a făcut nouă, prin rugăciunea 
multora, să ne fi e prilej de mulţumire adusă de către mulţi, pen-
tru noi …” (II Corinteni 1, 9 – 11) ‒ rugăciune de mulţumire care 
se aduce permanent în biserica Parohiei Sfi nţilor Arhangheli 
Mihail şi Gavriil de pe bulevardul Brâncoveanu.

80 Robert Nicolae,Doar 37,9 % dintre lăcaşurile de cult construite după 1989 
în România aparţin Bisericii Ortodoxe Române, 4.04.2016, https://basilica.ro/
doar-379-dintre-lacasurile-de-cult-construite-dupa-1989-in-romania-apar-
tin-bisericii-ortodoxe-romane/.
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Sfi nțirea  bisericii

La data de 3 noiembrie 2019, în Duminica a 22-a după 
Rusalii, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, împreună cu Preasfi nţitul Părinte Iero-
nim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, au ofi ciat slujba de 
sfi nțire a bisericii Parohiei Huedin, Protopopiatul Sector 4 
Capitală, cu hramurile „Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavriil” 
și „Sfântul Antonie cel Mare”. Slujba de sfi nţire a fost prece-
dată de Sfânta Liturghie, săvârşită de PS Părinte Episcop Ie-
ronim Sinaitul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

La sfi nțire au participat numeroși credincioși, enoriași 
și apropiați ai parohiei, ctitori, donatori, precum și 
reprezentanți ai autorităților locale. 

După ample lucrări de rest aurare, consolidare și 
înfrumusețare, realizate din generozitatea unor autorităţi 
publice și a credincioșilor și prin purtarea de grijă a 
slujitorilor sfi ntei biserici, locașul de rugăciune „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavriil”-Huedin a îmbrăcat cel mai 
de seamă veșmânt. Cu multă bucurie în sufl ete, numeroși 
credincioși bucure eni, atât din Parohia Huedin, cât și din 
parohiile învecinate, au participat la slujba de târnosire.

Biserica – laboratorul învierii

Patriarhul României a spus la fi nal că cea mai mare 
binecuvântare pentru o parohie est e sfi nţirea bisericii. 
„Biserica est e locul în care noi ne întâlnim cu Dumnezeu cel 
milostiv, ascultăm Evanghelia iubirii milostive a lui Hristos și 
învățăm să fi m milostivi. Biserica est e locul în care primim 
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iertarea păcatelor. Singura instituție din lumea aceasta care 
oferă iertarea păcatelor și arvuna vieții veșnice est e Biserica. 
De aceea, o biserică nouă, într-un oraș sau într-un sat, est e 
o nouă poartă a cerului, în care noi ne întâlnim cu iubirea 
milostivă a lui Hristos, a Sfi ntei Treimi, a Maicii Domnului 
și a tuturor sfi nților, dar ne unim și prin rugăciune cu toți 
sfi nții din ceruri și pomenim pe toți cei care au trecut la 
Domnul și ne pregătim pentru Învierea de obște. Biserica 
est e laboratorul învierii, locul în care noi înviem sufl etul din 
moartea păcatului prin pocăință și fapte bune și ne pregătim 
pentru Învierea cea de obște de la sfârșitul veacurilor, sfi nțind 
încă din lumea aceasta sufl etul și trupul nostru ca să fi e 
templu al Duhului Sfânt”. 

Ordine, ranguri și diplome bisericești

Cu ocazia slujbei de târnosire a bisericii Parohiei „Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavriil”-Huedin, Preafericirea Sa a acordat 
rangul de iconom stavrofor părintelui paroh Florentin-Nectarie 
Antasiuc și părintelui pensionar Constantin Duțu, fost paroh la 
această unitate de cult. De asemenea, a acordat rangul de iconom 
părintelui Victor Preoteasa de la aceeași parohie, părintelui Ștefan 
(Fănică) Gherasim și părintelui paroh Tanior-Ștefan Alexe de la 
Parohia „Sfântul Daniil Sihastrul” din Protoieria Sector 4 Capitală. 

Preoții pensionari Gheorghe Rădulescu și Stelian Lup-
șor și diac. Constantin Adrian Oancea au primit din partea 
Preafericirii Sale Diploma „Anul omagial al satului româ-
nesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și 
Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și 
Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești”.
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Ordinul „Sfi nţii Martiri Brâncoveni” pentru mireni a 
fost acordat lui Florin Mija, directorul general al fi rmei care 
a suportat o bună parte a lucrărilor de construcție a bise-
ricii parohiale. Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pen-
tru mireni a fost acordat lui Iordan Istrate, Nicolae Guță 
și familiei Dorel și Laura Ostafi . Diploma Omagială 2019 a 
fost acordată lui Gheorghe Andrei, Florin Nanu și Eugeniei 
Iorgoaia.

Distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios 
Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, a fost acordată 
primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, şi lui Lazăr Neacșu, 
consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 
București. De asemenea, au fost evidenţiate atât Consiliul, 
cât şi Comitetul parohial.

Pentru parohie, Patriarhul României a oferit o cruce de 
binecuvântare, tămâie naturală din Oman, precum şi mai 
multe cărţi apărute recent la Editurile Patriarhiei Române. 
La rândul său, preotul paroh i-a oferit Preafericirii Sale o 
icoană cu Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavriil. 

Din soborul de slujitori au făcut parte preotul Aurel 
Mihai, vicar eparhial, preotul Dumitru Ştefănescu, consilier 
eparhial, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei 
Bucureştilor și părintele protoiereu Ioan Armaș.
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ANEXE
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VIAȚA PAROHIEI ÎN IMAGINI
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