Locuri sfinte în România
Biserica Domnească Sfântul Anton din centrul Bucureștiului are o istorie bogată, este cea
mai veche biserică din Capitală. Aici se afla moastele si icoana făcătoare de minuni a
Sfântului Antonie cel Mare, care revarsă Har
Dumnezeiesc asupra tuturor acelora care, cu credință și
speranță, vin spre închinare și rugăciune. În această
icoană Sfântul Antonie cel Mare este înfățișat cu un chip
sobru și impunător. Figura sa degajă dârzenie și respect,
așa cum de altfel a fost și întreaga sa viață pustnicească,
prin care a devenit un mare luminător al credinței și un
Părinte al monahilor. Peste pictura originală, al cărui
autor este necunoscut, există aplicată o ferecătură din
argint. În mâna dreaptă Sfântul Antonie are cel mai cunoscut simbol al creștinismului-o
cruce, iar cu mâna stangă prezintă un înscris pilduitor: „OMULE ÎNFRÂNEAZĂ-ȚI POFTELE
INIMEI TALE. RUGA ȘI CREDINȚA CĂTRE DOMNUL TE VĂ
MÂNTUI”.
Cei care doresc sa găsească o rezolvare a problemelor lor, în fiecare zi de
marți, timp de 9 săptămâni, trebuie să se roage și să dea acatiste, la icoana
făcătoare de minuni a Sfântului Antonie cel Mare.

Rugăciune făcătoare de minuni a Sfântului Antonie cel Mare:
“Bunule Părinte Antonie, cel ce durerile şi păcatele noastre le
cunoşti, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale celor ce
aleargă la mijlocirea Ta şi nu te uita la nevrednicia celor ce Te
roagă, ci la slava şi mila lui Dumnezeu, pe care Tu L-ai mărturisit şi
spre care se îndreaptă rugăciunea ce Ţi-o aducem.
O, slăvite făcător de minuni, părintele săracilor, ocrotitorul
văduvelor, sprijinitorul orfanilor, vino cu obişnuita Ta îndurare în
ajutorul nostru prin rugăciunile Tale către Dumnezeu, ca să fim
mângâiaţi în nevoi, ca să fim apăraţi de primejdii, de ispite şi de
păcate.
Tu, cel ce ai făcut din pustiul Egiptului loc de preaslăvire a Marelui Dumnezeu şi a
Mântuitorului, fă şi din pustiul sufletului nostru, ars de necredinţă şi ros de patimi, loc plăcut
Ţie, în care să se sălăşluiască virtutea, prin Tine să se mărească numele Tău cel sfânt, al
Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.”
Tot in aceasta biserica este si racla cu moaștele Sf. Ier.
Miron care a trăit în vremea persecuțiilor romane asupra
creștinilor și a primit o educație creștină aleasă din copilărie
și ulterior darul facerii de minuni.
Una dintre cele mai rare icoane care se găseşte în bisericile
din România, pictate de Părintele Arsenie Boca, este cea
care o reprezintă pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi.

La biserica Cărămidarii de Sus din Bucuresti:
🔹 Bucătică din Cinstitul Brâu al Maicii Domnului.
🔹 Părticele din moastele Sfântului Ierarh Nectarie de la
Eghina, mare făcătorule de minuni!
🔹 Părticele din moastele Sfântului Luca al Crimeei,
Chirurg, profesor de geniu, om sfânt.
🔹 Papucelul si Crucea Sfântului
Gherasim din Kefalonia, izgonitorul demonilor si vindecătorul bolilor
psihice. Sf. Gherasim (1506-1579) are 2 zile de praznuire: 16 august si
20 octombrie. Acest sfant s-a invrednicit de la Dumnezeu de multe
daruri, ajungand vestit pentru vindecarile trupesti si sufletesti pe care
le savarsea, si mai ales pentru puterea de a alunga duhurile necurate.
🔹 Papucelul Sfântului Cuvios
Mucenic Efrem cel Nou, marele
făcător de minuni, s-a făcut
cunoscut în urma mai multor
descoperiri dumnezeieşti. I-a vindecat pe multi de boli
incurabile, altora le-a intarit credinta zabavnica, pe altii i-a
izbavit din primejdii si pe multi deznadajduiti i-a mangaiat.
La Parohia Acoperământul Maicii Domnului, Str. Teiuş, Nr. 121 B, Bucuresti, sunt moaste si
icoane minunate se săvârşesc multe rugăciuni (Sf. Maslu, dezlegari si molitfe, ...). In
mijlocul raclei cu moaște,
de care ne bucurăm in
biserica noastră, avem și
un fragment din Sfânta
Cruce pe care a fost
răstignit Domnul Hristos.

Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului - locas cu o puternică încărcătură duhovnicească.
Paraclisul adăposteste racla cu moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, o copie a icoanei
făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Prodromița”
adusă din Sfântul Munte Athos,... Slujbele şi
evenimentele
religioase se tin
prin grija
Părintelui
Arhimandrit
Ciprian
Grădinaru, fost

călugăr la mănăstirea Sihăstriei. Părintele Ciprian, cu zambetul pe buze, dă încredere si
sperantă tuturor celor care-l caută datorită harului său.
Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, ctitorie a voievodului Constantin
Brâncoveanu. Aici se află o parte din mâna
dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae al
Mirelor Lichiei. Moaștele au fost donate de
către Bazilica Sfântul Nicolae din Bari, Italia.
Este un locas plin de icoane si moaste, printre
care:
🔹 Mormântul Sfântului Voievod Martir
Constantin Brâncoveanu;
🔹 Papucul Sfântului Gherasim, vindecătorul
bolnavilor;
🔹 Papucul Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul
Trimitundei;
🔹 Piatra de la Sfântul Mormânt al Mântuitorului Iisus Hristos din Ierusalim;
🔹 Vesmântul sfintei cuvioase Parascheva de la Iasi si Icoana făcătoare de minuni- «Sfânta
Vineri».
La Catedrala Patriarhală din Bucuresti, aşezate într-o frumoasă raclă de argint, sunt
moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul spiritual al oraşului Bucureşti. Din anul
2016, într-un
frumos baldachin
din lemn aurit,
așezat în partea
stângă a naosului,
lângă racla Sf. Cuv.
Dimitrie cel Nou, au
fost așezate racla
cu moaștele Sf.
Împărați
Constantin și Elena, cât și cea cu moaștele Sf. Ier.
Nectarie de la Eghina.
În dreapta pronaosului se află mormintele patriarhilor Bisericii
Ortodoxe Române: Miron Cristea (+ 1939), Nicodim Munteanu
(+ 1948), Iustin Moisescu (+ 1986) şi Teoctist Arăpaşu (+ 2007).
În pridvor, deasupra uşii de la intrare, se află icoana de hram cu Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena, pictată în 1665.
Mănăstirea Antim din Bucuresti este un locaș ctitorit de marele ierarh Antim Ivireanul, a
fost ridicată în perioada anilor 1713 – 1715 pe locul unde era o veche biserică de lemn cu

hramul Sfântul Nicolae. Poartă trei hramuri: „Duminica Tuturor Sfinților”, „Sfântul Ierarh
Martir Antim Ivireanul” (27 septembrie) și „Sfânta Filofteia” (7 decembrie). Intrarea în
curtea mănăstirii, care avea formă pătrată, se face prin
poarta unui impunător turn-clopotniţă. In mănăstire sunt
cinstite moaştele Sfinţilor 40 de Mucenici, ale Sfinţilor
Mucenici Neofit, Acachie,
Paraschevi din Roma (vindecătoare
de boli)...
Toate sculpturile din piatră ale
iconostasului, ale coloanelor şi ale
ancadramentelor, ca şi pictura din biserica mare şi din paraclis, au
fost executate după schiţele mitropolitului ctitor, care a şi pictat
câteva icoane pe fresca zidurilor, alături de Preda Zugravul. De
asemenea, tot el a sculptat ușa de lemn a bisericii şi a pictat cele
două icoane de lângă iconostas: Icoana Tuturor Sfinţilor şi Icoana
celor patru sfinţi ocrotitori ai săi (Alexie, Nicolae, Antim şi Agata).
Unele icoane sunt executate din mozaic.
In biserică ne putem închina si la icoana Maicii Domnului „Rugul aprins”, prăznuită pe 4
septembrie. Această icoană are la bază relatarea biblică din Vechiul Testament, la care a fost
prezent Moise. În capitolul III din Ieșirea, Dumnezeu i Se arată
lui Moise pe Muntele Horeb, din mijlocul unui rug care „ardea,
dar nu se mistuia”. Din mijlocul rugului i-a vorbit Dumnezeu
înştiinţându-l că îi va conduce pe evrei la izbăvirea din robia
egipteană, iar Domnul i-a spus numele Său: „Eu sunt Cel ce
sunt”. Biserica a considerat dintotdeauna imaginea rugului
nears ca prefigurare a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu,
care Îl naşte pe Mântuitorul lumii rămânând Fecioară înainte
de naștere, în timpul nașterii şi după naştere. Una dintre cele
mai vechi reprezentări ale icoanei Maicii Domnului „Rugul
aprins” o reprezintă pe Maica Domnului ținându-L pe Fiul ei în
brațe, în mijlocul unui rug aprins. Moise este reprezentat într-o
parte, scoțându-și sandalele, pentru că locul era sfânt. Acum majoritatea icoanelor reprezintă
„rugul” într-un mod simbolic. Este reprezentat sub formă de stea cu opt colţuri, compusă din
două romburi suprapuse: unul roșu (reprezentând focul), și unul verde (sugerând rugul păstrat
neatins de foc). În centrul stelei se află Maica Domnului cu Pruncul. Pe fiecare colţ al stelei
roşii sunt zugrăvite simbolurile biblice ale celor patru evanghelişti: îngerul (Sfântul Evanghelist
Matei), leul (Sfântul Evanghelist Marcu), boul (Sfântul Evanghelist Luca) şi vulturul (Sfântul
Evanghelist Ioan). În celălalte patru colțuri ale stelei verzi sunt reprezentați Sfinții Îngeri. În
timp, icoana a devenit din ce în ce mai complexă. Pe margine au apărut (în afara stelei): într-o
parte, Prorocul Moise, Sfinţii Arhangheli şi rugul; în alt colţ, Profetul Isaia şi serafimi cu
cărbunele aprins din profeţia sa; în altul, Profetul Iezechiel şi poarta prin care numai Domnul
poate intra, profeţie a acestuia, iar în ultimul colţ, patriarhul Iacob cu scara sa. Maica

Domnului ţine, în centru, scara lui Iacob de dimensiuni micşorate, care-i urcă pe cei credincioși
de la pământ la cer. În unele reprezentări iconografice ale acestui tip apare şi „mlădiţa lui
Iesei”, mai exact arborele genealogic al Mântuitorului, din care răsare „Vlăstarul” divin. Se
cunoaşte o istorie veche, despre un incendiu care cuprinsese mai multe clădiri din lemn. În
mijlocul focului, o bătrână stătea în faţa casei sale, ţinând în mână o icoană a Maicii Domnului
„Rugul aprins”. Un martor a văzut-o acolo și s-a minunat de credința ei. A doua zi, s-a întors la
fața locului și a văzut că doar casa femeii era neatinsă, în timp ce toate celelalte din jur au fost
distruse. Acest lucru explică faptul că icoana Maicii Domnului „Rugul aprins” este considerată
ocrotitoare de incendii. Cele mai timpurii icoane ale Maicii Domnului „Rugul aprins” au fost
pictate, se pare, la Mănăstirea „Sfânta Ecaterina” din Sinai, dat fiind faptul că altarul acestei
biserici este ridicat pe rădăcina rugului străvechi, unde Moise a vorbit cu Dumnezeu.
Biserica Sfântul Spiridon Nou, monument istoric, una dintre cele mai mari și mai frumoase
biserici din București, adăposteste moastele
Sfântului Ierarh Spiridon, episcopul
Trimitundei, făcătorul de minuni.
Impunătoarea cetedrală de astăzi este zidită
pe locul uneia dintre cele mai mari mânăstiri
domneşti din Ţara Românească, ctitoria
domnitorilor Scarlat şi Alexandru Ghica. În
interior sunt de semnalat coloane de
marmură, vitralii colorate artistic, cu scene
biblice și sfinți, lucrate la Viena.
Mănăstirea Radu Vodă din București, cu hramurile Sfânta Treime şi Sfântul Ierarh Nectarie
al Eghinei, este clasată ca monument istoric. In centrul unei Capitale agitate. Este o oaza de
liniste. În anul 2002, mănăstirea a
primit în dar, din insula Eghina, o
părticică din moaştele Sfântului
Ierarh Nectarie, iar in 2014, a
primit un fragment din moaştele
Sf. Mucenic Cuvios Efrem cel
Nou, care au fost aşezate spre
închinare într-o nouă raclă din
argint. Mănăstirea Radu Vodă
adăpostește multe icoane (icoana
făcătoare de minuni a Sfântului
Nectarie, ...)

Biserica Sfânta Ecaterina din București adăposteste o parte a mostelor Sfintei Mari
Mucenice Ecaterina, protectoarea intelectualilor, a studenților și a elevilor. Provenind
dintr-o familie de rang înalt din orașul
Alexandria Egiptului, Sfânta Ecaterina a primit
o educație
aleasă. Când
avea doar 18
ani, Sfânta
Ecaterina l-a
înfruntat pe
împăratul
roman
Maximianus,
cunoscut
drept unul dintre cei mai violenți persecutori ai creștinilor.
Nu doar împăratul a primit mustrarea tinerei Ecaterina, ci și
filosofii păgâni de la curtea lui, aceștia convertindu-se până
la urmă la creștinism. Sfânta Ecaterina a fost martirizată la
25 Noiembrie 305.
Biserica Sfântul Mina - Vergu din Bucuresti este un monument reprezentativ al epocii
brâncoveneşti. Numele de Vergu, dat altădată mahalalei şi bisericii, vine de la Vergo - mare
paharnic pe la 1695. Biserica „Sfântul Mina-Vergu“ din
București adăpostește o parte din moaștele Sfântului
Mare Mucenic Mina si o icoana făcătoare de minuni a
Sf. Mina care a fost adusă în biserica Sf. Mina-Vergu în
anul 1847 de la biserica Stelea, care arsese integral, dar
icoana a rămas neatinsă de foc si este asezată în partea
dreapta a
catapetesmei. Cu
adevărat, Sfântul
Mina s-a arătat
milostiv și ajutător
celor oropsiți. Așa
au simțit și boierii
Vergulești, cea de-a
doua generație de
ctitori ai Bisericii
„Sfântul MinaVergu“ din București, când s-au hotărât să trimită un
emisar la Mănăstirea „Prodromu“, în muntele Athos,
acum 150 de ani, pentru a cumpăra, cu două mii de

galbeni, câteva părticele din moaștele Sfântului Mina, pe care le-au așezat într-o raclă, în
biserica înnoită de ei. Avva Dorotei, starețul mănăstirii la acea vreme, a scris în „Patericul
Athonit“ câteva cuvinte tulburătoare: „Pe mucenicul Mina nu-l cunoaște nimeni, dar l-am
văzut toți, căci li s-a arătat, în vis sau aievea, pe pământ, în aer și pe apă, noaptea sau ziua,
tuturor celor care l-au chemat în ajutor“.
De un veac și jumatate încoace, toți creștinii ce se roagă fierbinte în această biserică au primit
răspuns bun, fiecare după sufletul său. Dovada că moaștele Sfântului săvârșesc minuni stau
verighetele, inelele, colierele și brățările prețioase înșirate pe lanțuri de aur, sub sticla icoanei
Sfântului Mina, dăruite drept danii, în semn de recunoștință, de creștinii ce și-au binemeritat
milostivirea Marelui Mucenic.
În biserică se află: Papucul Sf. Ierarh Nectarie si Papucul Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou.
Mănăstirea de călugări de la Cernica (situată în orașul Pantelimon, județul Ilfov), este un
locaş de spiritualitate, de închinăciune şi reculegere, este monument istoric de cultură şi
artă veche. Aici este locul în care au trăit Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfântul Cuvios
Irodion de la Lainici și Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica (care în anul 1781 a venit în
țară de pe Muntele Athos si a găsit Cernica într-o stare avansată
de degradare. Ajuns stareț în acest loc, sfântul a reușit să
readucă viața călugărească în conformitate cu rânduielile
mănăstirești). Epoca de aur a fost repetată în vremea Sfântului
Stareț Calinic, care a ajuns la mănăstire în anul 1807, călugăr
smerit, a devenit preot duhovnic și mai apoi stareț în anul 1818
pe când acesta avea doar 30 de ani. Mănăstirea a fost ctitorită
de către Cernica
Știrbei, cel care a
fost Marele Vornic
al lui Mihai
Viteazul, împreună
cu soția sa, în anul
1608.
In mănăstire se
află:
🔹 Moaștele
Sfântului Calinic de
la Cernica, trecut în
rândul sfinților în anul 1955, ctitor de mănăstiri şi
biserici, de spitale, școli și case pentru copiii
orfani.
🔹 Particele din moastele Sfântului Cuvios
Gheorghe de la Cernica și Căldărușani.

Biserica Sfântul Dimitrie – Poştă din Bucuresti este cunoscută şi sub denumirea de biserica
„de Jurământ” ➡ îşi are originea
în jurămintele solemne pe care
negustorii le făceau în faţa
icoanelor.
Biserica are hramul principal
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,
precum şi alte două hramuri:
Sfântul Mare Mucenic şi
Tămăduitor Pantelimon şi
Sfântul Sfinţit Mucenic
Haralambie, ale căror moaşte se
află în biserică. Alături de
acestea, lăcașul adăposteşte și
părticele din moaştele altor
sfinţi, precum: moaştele
Sfântului Antipa, ierarhul Pergamului și ale Cuviosul Nicanor.
În acest lăcaş se află singura icoană din Bucureşti a Sfântului Iuda
Tadeul, ocrotitorul celor deznădăjduiţi.
Biserica Sfântul Ciprian - Zlătari din București ➡ locul în care scapi de farmece și
blesteme. Biserica adăposteşte
icoana şi moaştele Sfântului
Ciprian (mâna dreaptă a
Sfântului), alături de alte odoare
religioase de mare preţ, venerate
de credincioşi: icoana
Mântuitorului Iisus, a Sfântului Ierarh Nicolae şi alţi sfinţi
care împodobesc ferestrele
cu vitralii. Din partea
dreaptă a altarului
veghează icoana făcătoare
de minuni a Maicii
Domnului, îmbrăcată în
foiţă de argint. Este situată
în apropierea Muzeului
Naţional de Istorie. Locasul
de cult este înscris pe lista
Monumentelor istorice din
București.

Catedrala Ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul din Făgăraș, situată în centrul orașului, lângă
Cetate Făgărașului, ii are ca ocrotitori pe Sfântul Ioan Botezătorul, pe Sfinții Părinți Ioachim
și Ana, pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, pe Sfinții Martiri Brâncoveni și pe Părintele
Arsenie Boca.
In 1994, pe locul in care este acum Catedrala, a fost construită o bisericuţă de lemn în stil
maramureşan, o adevărată bijuterie, unde se
oficiau zilnic slujbe. Bisericuţa avea hramul Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe şi a fost sfinţită de către
Mitropolitul Antonie Plămădeală în 6 august 1994.
In noaptea de 22-23 iulie, la ora 1, biserica a fost
incendiată, mistuindu-se în flăcări. În mod
miraculos, deşi în urma incendiului nu a rămas
decât scrum, câteva obiecte au fost găsite intacte:
Sfânta Evanghelie, Discul, Steluţa, Sfântul Antimis,
Sfintele Moaşte, dar şi câteva icoane de pe
iconostasul de lemn (aceste obiecte sunt expuse
acum in Catedrala). După incendiu, pentru oficierea
slujbelor religioase s-a amenajat o altă capelă, în
faţa catedralei, unde s-a slujit până în 2002, când sa inaugurat demisolul catedralei.
In Catedrala se află:
🔹 Un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, mare făcător de minuni, unul dintre cei
mai iubiți sfinți ai românilor;
🔹 Un fragment din moaștele
Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe, Purtătorul de
biruință;
🔹 Un fragment din moaştele
Sfântului Mare Mucenic și
Tămăduitor Pantelimon;
🔹 Un fragment din moaştele Sfântului Apostol Toma, supranumit „Geamănul”, unul din cei
Doisprezece Apostoli ai Mântuitorului;
🔹 O bucătică din Tunica, din haina purtată de Mântuitor înainte de Răstignirea Sa;
🔹 O bucătică din Acoperamantul Maicii Domnului;
🔹 Un fragment din moaştele Sfintei și Dreptei Ana, bunica Mântuitorului, ocrotitoarea
familiei:
🔹 Multe fotografii cu Părintele Arsenie Boca - chipul îngeresc sub înfățișare de om.
Mănăstirea „Sfântul Apostol Andrei” din Berivoi este un așezământ al rugăciunii și al
binecuvântării cerești pentru Țara Făgărașului.

Obștea mănăstirească numără doar 3 călugărite care cu multă dragoste se ocupă de acest colt
de rai, încât cei care poposesc aici au posibilitatea să se bucure nu doar de bogăția darurilor
oferite de natura înconjurătoare, ci și de frumusețea vieții liturgice a unei mănăstiri în care
credința este trăită în mod deplin.
Pictura din cadrul acestui
complex, închinat Sfântului
Iosif de la Partoș și Sfântului
Ierarh Andrei Șaguna,
Mitropolitul Transilvaniei,
este făcută de maica stareță
Procopia Huza, pictor
bisericesc autorizat.
In mănăstire sunt moaştele
Sfântului Apostol Andrei,
ale Sfântului Ierarh Iosif de
la Partoş, Mitropolitul
Timişoarei si ale Sfântului
Ierarh Andrei Şaguna.
In curtea mănăstirii este o cruce pe care scrie: „Dacă însetează
cineva, să vină la Mine și să bea." (Ioan 7:37)
Mănăstirea Buna-Vestire si mănăstirea Rupestră de la Şinca Veche (Țara Făgărașului) Mănăstirea Buna-Vestire poartă hramul „Naşterea Maicii Domnului“, dar mănăsturea de maici
de la Şinca Veche este
cunoscută drept Schitul
Sfântului Ierarh Nectarie
Taumaturgul datorită
moaştelor din paraclis. Se
păstrează cu cinste si părticele
din moastele altor sfinti.
Biserica
Rupestră, ,
cunoscută şi
sub alte
denumiri
("Templul
Ursitelor", "Mănăstirea Săpată în Piatră", "Templul de la Şinca
Veche"), este compusă din mai multe încăperi săpate în piatra (o
gresie mai moale). Intrarea în biserică (grotă) este protejată
printr-o structură din bârne de lemn, acoperită cu o prelată.
Adevăratele icoane sculptate în piatră au fost vandalizate de-a

lungul timpului. Farmecul bisericii constă în turla circulară, nu construită, ci săpată în piatră și
care străpunge stânca din ”pronaos” până la suprafață. Peretele dintre ”pronaos” și ”naos”
este puțin scobit, iar locul (pata luminoasă) unde lumina din ”turlă„ ajunge în pronaos este
considerat zona de maximă concentrare a energiilor. Lângă Mănăstirea Rupestră este un izvor
purtând numele de Buna-Vestire, cu puteri tămăduitoare.
La mănăstirea Turnu Roșu (jud. Sbiu) cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” se ajunge pe
un drum forestier destul de anevoios care urcă până în munți.
Cei care ajung la biserică au parte de o liniște sufletească
aparte, găsesc vindecare trupească și sufletească, găsesc
răspunsuri la rugăciunile fierbinți ale Sarețul Mănăstirii,
protosinghelul Petroniu Tănase, născut pe 15 august, de ziua
sărbătorii hramului bisericii. Hramul a fost sărbătorit si astăzi,
in prima duminică după Adormirea Maicii Domnului. La ora
8,30, părintele terminase sf. Maslu, apoi, a oficiat Sfânta
Liturghie cu un sobor de preoti, a făcut pomeniri, după care a
rostit rugăciuni de dezlegare (fără să citească din carte). Multi
oamenii au participat la slujbe si cu totii au fost invitati la masă
(ciorbă, sarmale, peste, cozonac, vin, suc, colivă).
In biserică sunt:
🔸 Părticele din moaștele
Sfintei Cuvioase Mucenițe Paraschevi (Paraskevi);
🔸Un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie;
🔸 Un fragment din moaștele Sfântului Apostol Toma;
🔸 Un fragment din moaștele Sfintei Mare Mucenițe
Marina, izbăvitoarea de duhuri rele;
🔸 Un fragment din moaștele Sfintei mironosițe și
întocmai cu Apostolii Maria Magdalena;
🔸 Un fragment din moaștele Sfântului mucenic şi
făcător de minuni Trifon, care tămăduia toate bolile, dar
mai ales avea stăpânire asupra diavolilor;
🔸 Părticele din moaștele Sfinților 14000 de prunci uciși de Irod:
🔸 Papucul Sfântului Gherasim de Kefalonia, vindecătorul bolnavilor.
.........................................
În 1761, urgia ce s-a abătut peste Transilvania prin campania împărătesei Maria Tereza de
distrugere a mănăstirilor ortodoxe, o acțiune pusă în practică de aprigul general Bucow, a
trecut și peste așezământul de la Turnu Roșu. Documentele arată că doar cărțile mănăstirii și
un clopot au fost salvate și duse în sat. În 1850, credincioșii din Turnu Roșu au ridicat pe locul
vechii mănăstiri o bisericuță, prin care să fie marcat acest tărâm binecuvântat. Se povestește
că părintele Arsenie Boca, pe vremea când era la Drăgănescu, îi îndemna pe credincioși să
meargă la această bisericuță. Din 1988, biserica a devenit monument istoric.

Mănăstirea Bucium (județul Brașov), loc de tămăduire sufletească şi trupească ➡
adăposteşte si un papuc al Sfântului Gherasim de Kefalonia, vindecătorul bolnavilor.
În anul 1761 toate
mănăstirile din Țara
Făgărașului au fost
distruse de artileria
generalului austriac
Bukow. Ultima a fost
mănăstirea Bucium,
ascunsă la poale de
munte. Generalul a
ordonat să se dea foc
bisericii. Au ars și
zidurile bisericii, și
clopotele și călugării care au ales să se mistuiască deodată cu biserica lor, decât să-și lepede
credința ortodoxă. Doar starețul Isaia Tempea a scăpat, trecând prin flacări cu câteva icoane și
odoare bisericești, luând drumul munților. Dar cu viață n-a scăpat nici bătrânul părinte Isaia.
Porniți pe urma lui, soldații l-au prins, i-au tăiat capul ca unui tâlhar și i-au aruncat trupul într-o
fântână adâncă din poiana mănăstirii
Bucium. Misiunea fusese îndeplinita. Cele
37 de mănăstiri ortodoxe de sub Munții
Făgărașului fuseseră transformate în
cenușă, împreună cu slujitorii lor.
Un singur lucru nu l-a știut generalul
Bukow. Că din fântâna de la Bucium, în
care pusese să fie zvârlit trupul torturat al
starețului Isaia, a țâșnit chiar a doua zi o
apă limpede și tămăduitoare, ca o lacrimă
de sfânt. Și care mai vindecă până azi
mulțimile de oameni ce vin să se lecuiască
la Bucium.
Mânăstirea Curtea de Argeș, o splendoare arhitecturală. In Capela – Paraclis se află
moaștele Sfintei Mucenițe
Filofteia, una din sfintele
cele mai iubite de pe
teritoriul României, un
exemplu de smerenie,
bunătate și dragoste față
de oameni, nevinovăție și
credință neabătută, copila

mucenică. Ea este ocrotitoarea copiilor, a tinerilor și a fetelor pe care le ajută să se
căsătorească.
Se cunoaste si legenda
Meșterului Manole
care, încercând să
construiască
mânăstirea, și lovinduse de grele obstacole
(ceea ce construia ziua
se dărâma noaptea),
recurge la sacrificiul suprem și își zidește soția, pe Ana, într-unul
din zidurile exterioare ale mânăstirii, aceasta fiind singura cale ca
edificiul să poată fi ridicat. Sacrificiul uman nu se oprește aici,
Manole însuși pierzându-și viața când încearcă să zboare de pe
acoperișul mânăstirii. Acolo unde trupul său s-a izbit de pământ
legenda spune că a apărut un izvor, pe locul respectiv aflându-se, astăzi, Fantâna lui Manole.

