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Cuvânt înainte

ntr-o lucrare anterioarã publicatã – tot la Editura
Andreas – cu titlul: Viaþa, Paraclisul ºi Slujba
Sfântului Ioan Colibaºul, îmi amintesc cu
nostalgie de locurile pe unde am copilãrit ºi
de biserica din satul Colibaºi din Episcopia

Giurgiului, în care am primit de la Hristos Mân-
tuitorul, „invitaþia“ la teologie ºi preoþie. Prin aceastã a
doua lucrare, dar acum îngrijit de mine, sunt întru totul
îndreptãþit sã amintesc de biserica veche din comuna
Colibaºi, fiindcã hramul acesteia, de care locuitorii sat-

ului îºi aduc aminte ºi îl
cinstesc, este Sfânta Cu-
vioasã Parascheva de
la Iaºi, sãrbãtoare ce
are loc în data de 14
Octombrie ºi despre
care vorbeºte ºi Epis-
copul Melchisedec al
Romanului în cartea
de faþã. 

Mãrturisesc, dar nu
ca pe o dojanã la adresa
cuiva, acuzându-l de
delãsare sau indiferen -
þã, cã biserica din co-



Pr. Ion Andrei Gh. Þârlescu

muna Colibaºi, aparþinând Episcopiei Giurgiului ºi de
care sunt foarte legat sufleteºte, dar cãruia nu i-am mai
cãlcat de mult pragul, din diverse motive, în urma
cercetãrilor întreprinse de mine, de-a lungul timpului,
prin arhive ºi biblioteci, am descoperit cã acest sfânt
lãcaº de cult poartã neoficial hramul mai sus amintit. În
urma sfinþirii ei în secolul al XIX-lea, hramul este Sfânta
Cuvioasã Filofteia de la Argeº1. Credem cã locuitorii co-
munei au preluat din tradiþie hramul bisericii ca fiind
Sfânta Parascheva, hram sãrbãtorit de biserica veche
din lemn, pe care localitatea Colibaºi a avut-o mai de-
mult, din pãcate azi dispãrutã2. Dar aici nu este locul
potrivit pentru a discuta aceste lucruri, în cazul celor
interesaþi, vom detalia problema într-o altã lucrare.

O altã bisericã de care eu aº putea spune cã sunt legat
sufleteºte este cea din comuna Câmpurelu-Colibaºi.
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1 Vezi Biblioteca Arhivelor Naþionale ale României, registrul:
„Biserici ºi Mãnãstiri din Judeþul Vlaºca“, sec. XIX.

2 Vezi lucrarea: „Tipicul bisericesc al lui Anton Pann“, Notiþele
marginale ale cântãreþilor bisericii comunei Colibaºi cu hramul
„Sfânta Parascheva, Transliterare din chirilic.: Preot Ion Andrei Gh.
Þârlescu, editura Andreas, Bucureºti, p. 5-16. 



Cuvânt înainte

Acolo, în vremurile studenþiei mele la Atena, eram în-
drãgit de oamenii locului, dar ºi de slujitorii bisericii
acesteia din vremea respectivã, iubitori ai muzicii
psaltice bizantine, meºteºug pe care eu îl deprinsesem
de la maestrul ºi cel trecut de curând la cele veºnice,
Lykourgos Anghelopoulos. Îmi aduc aminte când de
un Paºte, îmbrãcat cu o rasã de protopsalt cu mâneci
brodate cu fir de mãtase bizantin, special lucratã la
Atena, am intrat în aceastã frumoasã bisericuþã cântând
alãturi de preotul de atunci: „Hristos a Înviat“. Eh, ce
vremuri!

Cu ocazia acestei deosebite ediþii îngrijite de mine,
ºi anume cartea cu „Viaþa ºi minunile Cuvioasei Maicii
noastre Parascheva cea Nouã sau de la Iaºi ºi Istoricul
sfintelor ei moaºte“ scrisã minunat în veacul XIX de
Preasfinþitul Episcop Melchisedec al Romanului ºi
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Pr. Ion Andrei Gh. Þârlescu

Membru Titular al Soci-
etãþii Academice Române
(10 septembrie 1870), m-
am gândit sã fac un dar
frumos acestei biserici
care îºi poartã hramul Cu-
vioasa Parascheva. Acest
dar este unul cãrturãresc

ºi vine în întâmpinarea frumoasei slujbe de sfinþire a
bisericii sãvârºite pe data de 31 mai 2014, dupã mai bine
de un secol de existenþã. Evenimentul a avut loc astfel:
Preasfinþitul Pãrinte Dr. Ambrozie, Episcopul Giurgiu-
lui, cãruia îi mulþumim pentru grija pãrinteascã pe care
ne-o poartã, alãturi de un sobor de preoþi ºi diaconi a
sãvârºit slujba de sfinþire, la aceasta luând parte un
numãr impresionant de credincioºi. 

Deci, acum când biserica a îmbrãcat noi straie de
har, îi dãruim din suflet acest dar literar, în nãdejdea cã
cei ce vor citi aceastã frumoasã carte, îºi vor aminti ºi
de acest lãcaº de cult aflat nu departe de Bucureºti, în
Episcopia Giurgiului, ºi îl vor cerceta. Doresc fierbinte
ca, prin diferitele mele publicaþii religios-duhovniceºti,
sã scot în evidenþã
aceste frumoase lo -
curi cu o bogatã
tradiþie spiritualã ºi
moral-religioasã, iar
cititorul sã ajungã
sã-ºi doreascã a mer -
ge sã le viziteze.
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Cuvânt înainte

Fãrã sã mai insist asupra sentimentelor mele, acest
dar literar este fãcut din partea mea ca semn al evlaviei
pe care o port pentru locurile în care am copilãrit ºi în
care nãdãjduiesc sã mã pot reîntoarce vreodatã pentru
totdeauna. Amin.

PREOT ION ANDREI GH. ÞÂRLESCU

Astãzi, Bucureºti-25 septembrie 2014

Sfânta Cuvioasã Eufrosina, 
Sfântul Pafnutie Egipteanul ºi 

Sfântul Cuvios Serghie de la Radonej
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