Pelerinaj la Sfântul Calinic
Parintele Galeriu : «sunt mânastiri, schituri si scaune»1

Figură 1Sfântul Calinic de la Cernica 1 oct -1798- 11 apr 1868

Era in 1992 . Mama era de 6 luni bolnava la pat .Fratele meu Valeriu
o îngrijea. Sufeream de grija lor, de durere ca nu pot sa ajut mai mult. La
slujba

de

acatistul

luni

seara

Sfantului

,

Parintele

Galeriu

a

zis

:

”sa

facem

Calinic.” Cu atentie si concentrare l-am urmarit.

Sambata de dimineata

, de ziua Sfantului , mama mea s-a urcat la cer. E

drept ca fusesem la Macin cu o saptamana inainte si Pr. Constantin
Oancea

cu înca un preot facusera slujba Sfântului Maslu urmate

de Spovedanie si Sfanta Impartasanie pentru amandoi parintii.

Din marturia verbal a lui Gabriel Licaroiu caruia Parintele Galeriu îi zicea
Ingerul :
1

De
Calinic

atunci

,

întotdeauna

l-am

cautat

si

l-am

gasit

pe

Sfântul

pe 11 aprilie adaugand la fiecare inchinaciune

„Bucura-Te Sfinte Calinic izbavitorul de suferinta al mamei mele”!
Nu am facut ceea ce multi alti crestini mai sarguitori fac.
Liana prietena mea de rugaciune din vremea aceea , mi-a zis o
data : „ pe babuta asta, am visat azi noapte ca Sfantul Calinic o miruia ”.
Am salutat-o pe respectiva babuta, sora Eugenia

, nelipsita la toate

vecerniile de sambata seara de la manastirea Antim .
„Când ascult această muzică de Mozart, îmi cresc aripi de înger. ”
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Cu aripi de înger se simteau toti « antimistii » de la cantarile de la
vecerniile de atunci. Am aflat apoi ca sora Eugenia a fost la priveghere de
toata noaptea la Sfantul Calinic. Brava babuta!
Mi-amintesc de marturia protos. Nicodim Bujor cel care a alcatuit
acatistul Sfantului Calinic la slujba de canonizare .

”... Racla cu moastele Sfântului Calinic a stat in mijlocul bisericii
pana la vohodul mic. Apoi a fost dusa in sfantul altar si asezata in
picioare la scaunul arhieresc. La slujba Patriahul Iustinian a invitat si
pe ierarhii de garda veche, tinuti atunci la distanta de regimul
comunist . Când a venit vremea

sa se citeasca Apostolul , de bucuria

revederii , ierarhii vorbeau în altar unul cu altul si au uitat sa
raspunda la : ”sa luati aminte!”Eu slujeam
Sfantul

Calinic

in

picioare

lânga

si atunci l-am vazut pe
tronul

arhieresc

dând

binecuvantarea:”Pace tuturor”! Nu stiu câti si-au dat seama de lucrul
acesta in forfota aceea , dar n-am sa uit niciodata aceasta minune!3”
Minune este si istorioara fantanii de la poarta manastirii Cernica.
„In anul 1821, un pașă opri o măicuță de la Manastirea Pasărea ca ostatecă.
Aflând Sfântul Calinic de această faptă mârșavă își plecă

genunchii și se

rugă cu mai multă ardoare și cu multe lacrimi la Iisus Hristos ca să scape pe
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mireasa lui nepângărită din mâinile păgânului. În chiar aceeași noapte,
un slujnic turc vru să omoare pe pașă cu armă de foc, din pricini neștiute.
Însă glontele i se opri pașei în fața inimei, în punga de galbeni, și scăpă
nevătămat. Văzând el o asemenea minune, o eliberă pe monahie și trimise
punga la Cernica. Și din acei bani Sfântul ridică o fântână, care și astăzi
poate să răcorească peregrinul însetat și căreia i se spune încă de atunci și
până acum „fântâna turcului”.”4

In anul Domnului 2014 vreau sa ajung , dar grija lumeasca ma
copleseste. Au trecut mai bine de doua decenii. Anul acesta Sfantul
Calinic este vineri si am la universitate activitate . Chiar daca m-am
programat de la ora 13-18 ceva îmi spune ca exagerez .
Mi-aduc aminte de o întamplare de acum mai bine de zece ani.
E ziua Sfântului Calinic de la Cernica . Il invit si pe Ion. « Da ,
mama zice el , dar pe la 10 asa... » Mi se pare prea tarziu, asa ca nu-i
astept , schimb vreo 3 autobuze si constat ca cel de al 3 – lea nu e cel
bun , cobor la o raspantie luand-o la picior spre manastirea Cernica. Si
e frig , si e noroi ...Trec masini de toate felurile si marimile ; fac cu
mana degeaba, nu opreste niciuna. Si plâng , «cum Sfinte Calinic eu
vreau sa ajung la Sfânta Liturghie de la început; unde gresesc ca mi se
întâmpla unele ca acestea » ... In cele din urma Sfântul Calinic se
îndura si îmi raspunde ; opreste o masina .
Este masina

fratelui

meu

care alaturi de Silvia, cumnata mea

zambesc îngaduitori . Trebuia sa fac ascultare ? Trebuie sa traim în
comuniune ? Amandoua!
Mi-amintesc de cuvintele „prin osteneli mici scapa omul de cele
mari ”5. Imi fac curaj si …reusesc sa ajung la Cel care a trait „in
sfintenia muncii si a infranarii”6. Ajung si la racla , las si un acatist ;
în mânastire este supra aglomerat nu pot sa ajung la masa cu prinoase

; trebuie sa fii foarte harnic sa prinzi un loc linistit. Ies afara. Tehnica
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e bine pusa la punct , asa ca pot asculta si merg sa aprind lumanari la
mormântul Parintelui Staniloae si la fiul Parinteleui Galeriu , Narcis.
Cand vin acasa doar pentru putin timp, deschid in graba TV Trinitas si
chiar în acel moment incepe transmisia unui material video realizat
de Stefania Cosuleanu in memoria Parintelui Galeriu cu un continut pe
care nu l-am mai auzit. Episcopul Casian, cel mai iubit ucenic arhiereu
vorbeste minunat si galerian, pr.Cristian Galeriu, lumina ochilor si
speranta parintelui , fiu duhovnicesc si nepot dupa trup, da marturie
unor fapte stiute doar de cei foarte apropiati. Si intre ei cartea de
marturii ale operei parintelui e rasfoita

alene cat sa se vada titlul7. O

Parinte, cum stii sfintia ta, cat ma ciudesc ca nu am stiut sa promovez
cartea si mai ales cum sa nu ramai dator niciodata ! Trebuie sa traiesc
mereu ca sa-mi amintesc ceea ce ne-ati spus : « nimic nu e intamplator
, ci totul e proniator » si ca «in Duh nu exista distante . » !
Chiar daca au inflorit corcodusii

, e rece si innorat. De

la

cismele de cauciuc pe care le-am purtat in aceste zile ploioase, de la
usa care se deschidea mereu de langa standul facultatii noastre de la
»Porti deschise « ale universitatii , capat o raceala zdravana. Noaptea
nu pot sa respir decat daca stau in pozitie sezand.
Ma gandesc la Sfantul Calinic care numai in scaun s-a odihnit .
Si ne-a zis Parintele Galeriu : «sunt manastiri, schituri si scaune». Si
sfantul Calinic le-a facut pe toate ! E cel mai mare sfant roman a zis
tot Parintele Galeriu.8 Eu am dat de greu si pentru o noapte. Vai mie !
Ar mai zice tot Parintele Galeriu : « ai primit o lectie ! »
Si gândul zboara la cuvintele Sfantului Calinic:
«Via, vada cati pe lume
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Aur , gloria doresc

Orice-n lume am dorit

Sau placeri si tron ,renume

Vanitate omeneasca

Cum se sting , se nimicesc.

Toate aici s-au contopit

Vre un act de caritate
Sau credinta –n Dumnezeu
Sper ca in Eternitate
Va -nsoti sufletul meu! » 9Sf. Calinic
“Pomenirea ta cea purtatoare de lumina, Ierarhe Calinic, veseleste
sufletele celor credinciosi si atingerea de racla sfinelor tale moaste , sfinteste
simtirile si daruieste tamaduiri; pentru aceasta, dupa datorie, te cinstim pe
tine si cu bucurie iti cantam:
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!”
Sigur e frumos Acatistul creat de
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....Bujor ; dar gasesc pe Internet in

scrierile ierarhului Bartolomeu Anania versuri pe cat de pe atat de minunate:
«Ascuns acelor triste Întelepciuni polare,
Vadit prin stravezimea Cuvîntului aprins,
Viezi de-acum deapururi în jarul celor care
Adinsul si-' însuma si cred dintru adins:
Bucura-te calatorul unui cer cu albe cîmpini
Bucura-te ca pe Îngeri Îngereste îi întîmpini
Bucura-te rourare ce culegi si 'mparti lumina
Bucura-te dascal carui 'dascalii de rînd se 'nchina
Bucura-te pace 'n care steaua tremurul si-adie
Bucura-te isihie !
Bucura-te lut prin care Dumnezeu Îsi moaie pasul
Bucura-te cel ce umbli drum nemasurat cu ceasul
Bucura-te semn sub care legea firii se supune
Bucura-te tron cu trepte tamîiate 'n rugaciune
Bucura-te din minune
Bucura-te sfînt cu bune iasaminte
Bucura-te mare avva dulce Calinic parinte! »11
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