
Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul în Collado Villalba 

 

 Duminică, 15 decembrie, 2013, Parohia Română Ortodoxă "Sfântul Cuvios 

Daniil Sihastrul" din Collado Villalba a sărbătorit, pentru a doua oară de la infiinţarea 

sa, hramul, în prezenţa Preasfinţitului Părinte Timotei, Episcopul Episcopiei Ortodoxe 

Române a Spaniei şi Portugaliei. 

 Au fost doi ani de lungi pregătiri, care au făcut ca biserica să strălucească în 

această zi datorită reformelor de înfrumuseţare executate şi suportate material de către 

credincioşi şi datorită împodobirii cu noi icoane menite să redea aerul de taină şi de 

sfinţenie al bisericilor de acasă. Cei peste 200 de credincioşi s-au bucurat astăzi de noua 

imagine a Bisericii lor, la care vin cu pietate să-şi înalţe spiritul şi să-şi bucure inima. 

 Meritul este al tuturor acestor români, care, departe de casă, simt că fără harul lui 

Dumnezeu, pe care îl primesc în fiecare duminică şi zi de sarbătoare, nimic nu e cu 

putinţă, dar şi meritul Părintelui Paroh Ilie Tabarcia care, cu umilinţă şi iubire, a reuşit 

să unească o mână de oameni, care formează deja o mare familie: familia Parohiei 

Române Ortodoxe "Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul" din Collado Villalba. 

 Solemnitatea liturghiei oficiată de către Preasfinţitul Episcop Timotei, Episcopul 

Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei şi de către Parintele Paroh Ilie 

Tabarcia, stralucirea locaşului, potentată şi de lumina soarelui minunat, părtaş el însuşi 

la marea sărbătoare, smerenia credicioşilor veniţi cu mic, cu mare, şi amintirea marelui 

duhovnic al domnitorului Ştefan cel Mare, Daniil Sihastrul au constituit elementele 

definitorii ale hramului Parohiei. 

 La această sărbătoare au fost prezenţi Domnul Orfelino Benavides, Consilier pe 

teme de Imigraţie în cadrul Primăriei Collado Villalba şi Domnul Ramón de Marcos 

Sanz, Coordonatorul Departamentului de Integrare Civică din cadrul Colegiului 

Sociologilor şi Politologilor din Madrid. 

 In încheiere, toţi credincioşii au primit iconiţe sfinţite şi au fost invitaţi să 

servească o mică gustare de post, mărturie a ospitalităţii noastre, oriunde ne-am afla. 

 Urăm Parohiei Române Ortodoxe "Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul" din Collado 

Villalba, Preotului Paroh, Ilie Tabarcia şi tuturor credincioşilor viaţă lungă, plină de 

realizări întru Hristos. 

 

Decembrie 15, 2013 

Dana Oprica 

Preşedinte al Asociaţiei Platforma Rumano-Espanola 

 

  

   


