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Episcopul Nifon Niculescu, 

ierarh misionar și patriot (I) 
„Ierarhul Nifon Niculescu s-a născut în București, în ziua de 1 iulie a 

anului 1860, primind la botez numele Nicolae. Din inscripția păstrată pe 

crucea mormântului său, cel mai probabil pe părinți i-a chemat Nicolae 

și Maria, iar bunicii din partea tatălui ori a mamei, trecuți și ei pe 

monument, au purtat prenumele Vișan și Dumitra. 

După studiile primare la Școala „Silvestru”, care funcționa pe lângă 

Anul XIV, Nr. 359 

12 septembrie 2021 
Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci 

- Convorbirea lui Iisus cu Nicodim- 

2021 - „Anul omagial al 

pastorației românilor din 

afara României“ şi „Anul 

comemorativ al celor adormiți 

în Domnul; valoarea liturgică 

şi culturală a cimitirelor“ 

     „Fraților, vedeți cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea. Câți 

vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiați împrejur, numai ca să nu 

fie prigoniți pentru crucea lui Hristos, căci nici ei singuri, cei ce se taie 

împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiați voi împrejur, ca să se 

laude ei în trupul vostru. Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în 

crucea Domnului nostru Iisus Hristos prin care lumea este răstignită 

pentru mine, și eu pentru lume! Că, în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur 

nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Și, câți vor 

umbla după dreptarul acesta, pace și milă asupra lor și asupra Israelului 

lui Dumnezeu! De acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, că 

eu port, în trupul meu, semnele Domnului Iisus. Harul Domnului nostru 

Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraților! Amin“.   (Galateni VI, 11-18) 
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cunoscuta biserică bucureșteană, a urmat cursurile Seminarului 

„Central” (1872-1880). Se căsătorește în anul 1881 și, după mai multă 

vreme în care fusese canonarh, cântăreț de strană și tenor la Biserica 

Kretzulescu din centrul Capitalei, este hirotonit diacon, iar peste doi ani 

preot la Biserica „Sfântul Nicolae”- Albă sau „Popa Dârvaș” așa cum a 

fost denumit inițial frumosul lăcaș de pe Calea Victoriei. La numai o zi 

sau două de la bucuria primirii harului preoției, soția sa, preoteasa 

Teodora, fiica preotului protoiereu Vasile Popp de la Biserica „Sfânta 

Vineri”- Herasca, se stingea foarte tânără. Spre mângâierea distinselor 

familii preoțești îndoliate, slujba Înmormântării a fost săvârșită de 

Episcopul Inochentie M. Ploieşteanul, la Biserica Albă. 

În anii de slujire la parohie (1881-1895) primește, pe rând, 

ascultările de protoiereu, revizor eclesiastic și însemnata funcție de 

director al Cancelariei Mitropolitane a Ungrovlahiei. Cu o bogată 

experiență didactică și administrativ-bisericească, foarte talentat psalt, 

caligraf și liturghisitor, a fost remarcat de Mitropolitul Primat Ghenadie 

Petrescu, care în scurta sa păstorire la București (1893-1895) l-a propus 

pentru treapta arhieriei. 

Ducând crucea văduviei încă din tinerețe, în cursul anului 1895, la 

data de 3 martie, preotul econom Nicolae Niculescu este ales Arhiereu-

vicar al Mitropoliei Ungrovlahiei, cu titulatura „Ploieșteanul”. Îmbracă 

haina călugăriei la Mănăstirea Cernica, sub numele de Nifon, și apoi 

este hirotonit la praznicul Bunei Vestiri, în Catedrala Mitropoliei, de 

către ierarhii Ghenadie Petrescu, Silvestru Bălănescu al Hușilor și 

Partenie Clinceni al Dunării de Jos. Cu o întrerupere de câteva luni, 

cauzată de fidelitatea sa față de mitropolitul primat îndepărtat pe 

nedrept din scaun, prin diferite uneltiri, va activa ca arhiereu-vicar la 

București aproape un deceniu și jumătate. În acest timp a slujit pe lângă 

Biserica Domnița Bălașa și a fost profesor de religie la Școala 

Secundară de Fete din Capitală. 

Numele său apare în diferite pisanii ale unor biserici din 

Arhiepiscopia Bucureștilor, cum ar fi: „Sfântul Nicolae”- Țepeș Vodă 

(1896), astăzi în Eparhia Târgoviștei, „Sfânta Treime” din Azuga 

(1904), Biserica cu Sfinți și „Sfântul Nicolae”- Vlădica din București, 

sfințite în anii 1897 și 1904, ori „Buna Vestire”- Belu, unde este ctitor 

împreună cu sora sa, Steluța, prin donarea unei părți a terenului (1922) 
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pe care a fost așezată piatra de temelie a unui nou lăcaș, în anul 1925. 

De asemenea, este numit „inițiatorul și osârduitorul construirii Azilului 

Colonel G. și S. Costescu”. Indirect, dar tot legat de activitatea 

ctitoricească, menționăm că în anii de arhierie la București, la un 

moment dat, a fost desemnat membru într-un comitet care urma să se 

îngrijească cu strângerea de fonduri pentru edificarea Catedralei 

Mântuirii Neamului, biserică națională monumentală care, deși material 

se desăvârșește în contemporaneitatea noastră, are deja o istorie a „unui 

ideal” de aproape un secol și jumătate, timp în care patriarhi și episcopi, 

regi, înalți demnitari politici și oameni de cultură, preoți, monahi și 

credincioși s-au străduit să-l aducă la „începutul împlinirilor” de astăzi. 

Între teologii care au primit darul preoției prin mâinile ierarhului 

Nifon Niculescu îi amintim pe viitorul Episcop al Râmnicului Noului 

Severin, Vartolomeu Stănescu (1875-1954), și pe valorosul cercetător al 

Istoriei Bisericii Ortodoxe Române, preotul profesor și vicepreședinte al 

Academiei Române, Niculae M. Popescu (1881-1963). 

La 22 martie 1909 este ales pe tronul vacant al Dunării de Jos, unde 

va păstori până la 1 ianuarie 1922. În eparhia de la Dunăre, care în 

vremea sa cuprindea o geografie jurisdicțională foarte întinsă, incluzând 

județele Covurlui, Brăila (o perioadă), Tulcea, Constanța, Caliacra și 

Durostor, s-a implicat cu toată iscusința pastorală și administrativă.  

A preluat șantierul Catedralei eparhiale de la vrednicul său înaintaș, 

ierarhul Pimen Georgescu (1853-1934), care trecuse în scaunul 

mitropolitan de la Iași, încununând această lucrare de căpătâi cu 

evenimentul sfințirii din 6 august 1917, în timp ce la Mărășești fulgerau 

tunurile care croiau calea spre marele ideal național - Unirea de la 1918. 

 Făcând parte din generația care se identifica cu dezideratul unității 

tuturor românilor și, mai ales, ca om al Bisericii, a manifestat un simț 

patriotic aparte. Una dintre multele mărturii în acest sens, a valorizării 

jertfei eroice a ostașilor români, apărea în presa timpului la câțiva ani 

după trecerea episcopului la cele veșnice. Într-o rubrică de știri din 16 

februarie 1928, în care apărea și titlul „O bună amintire despre 

Episcopul Nifon”, se deplângea faptul că la Galați nu se mai ținea o 

sărbătoare (în prezent reabilitată), ce amintea de izbânda celor 

aproximativ 2.000 de soldați români  care apăraseră orașul în ianuarie 

1918 de armatele ruse bolșevizate, aflate în drumul de retragere din 
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Moldova: „Nu mai fac acum, dar odată făceau. Cât a trăit Episcopul 

Nifon al Dunării de Jos, prin îngrijirea lui, se oficia în fiecare an un 

serviciu religios în ziua de 8 ianuarie. De la moartea lui însă, uitare 

completă!”, scria redactorul I. Teodorescu de la ziarul Adevărul. 

În decursul celor 13 ani, cât s-a aflat în fruntea eparhiei, a manifestat 

o grijă pastorală susținută, mai ales în regiunea multiconfesională a 

Dobrogei, unde a cercetat frecvent parohiile și mănăstirile, hirotonind 

noi slujitori. În cadrul discursurilor sale din Senat făcea cunoscută 

situația grea a comunităților de credincioși români, precum cele din 

Delta Dunării, unde nu mai erau preoți de peste 15-20 de ani: „Noi 

[episcopii], care mergem din sat în sat - se adresa colegilor senatori - 

vedem, cu durere, că țăranul suferă și că are nevoie de o îmbunătățire a 

situației. Mijlocul cel mai bun și cel mai eficace sper că îl veți găsi în 

luminatul d-voastră patriotism”. De la cel mai înalt nivel cerea constant 

sprijinul statului pentru îmbunătățirea stării materiale a clericilor 

ortodocși, în rând cu toate celelalte categorii socio-profesionale. În 

vremea sa au fost refăcute așezămintele monahale de la Celic-Dere, 

Cocoș și mai multe biserici din satele întregii eparhii, la unele dintre ele 

contribuind chiar cu fonduri proprii. De pildă, în anul 1911, cu ocazia 

slujbei de sfințire, dar și a unei însemnate danii (12.000 lei) rânduite 

pentru zidirea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, enoriașii 

parohiei și conducerea comunei Hamcearca, din județul Tulcea, au 

hotărât să redenumească satul Țiganca, chiar „Nifon”, în cinstea 

ierarhului-ctitor. (va urma)“.        (Ionuț-Daniel Barbu - 01 Sep, 2021, Ziarul Lumina) 

DĂRUIND VEI DOBÂNDI ! 
Trei familii ne-au ajutat financiar pentru a oferi săptămâna aceasta 

daruri constând în rechizite unui număr de 20 de copii provenind din 

familii cu dificultăți financiare. Dumnezeu să vă răsplătească dragostea! 
                                                                                       Pr. Gabriel Ioan Pelin 

Parohia Vovidenia 
IBAN: RO88RNCB0144166173810001 Cod fiscal: 14142722 

Biserica: Galaţi, str. Logofăt Tăutu, nr. 24, cod poştal 800009, jud. Galaţi; 

   Capela Parohială: Galaţi, str. Logofăt Tăutu, nr. 24, cod poştal 800009, jud. Galaţi; 

   Cantina parohială: Galaţi, str. Al. I. Cuza, nr. 31, cod poştal 800010, jud. Galați;  

Pentru programări şi donaţii, vă rugăm să vă adresaţi: 

Pr. Gabriel-Ioan Pelin: 0 7 5 2 7 2 3 4 5 2 

Pr. Octavian Pelin:       0 7 4 0 5 4 3 5 2 4 

e.mail: pelin_gabriel@yahoo.com; vovidenia@gmail.com 

www.bisericavovidenia.ro 
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