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Sfântul Nicolae a fost episcop al Mirelor Lichiei,
aşadar un mai-mare al Bisericii. Istoria vieţii sale
este minunată şi ea uimeşte de peste 16 veacuri
întreaga creştinătate. Încă de atunci era o tradiţie
în Biserică să se postească miercurea şi vinerea
şi Sfântul Nicolae chiar din copilărie observa
aceste ajunări. Ori asta, obişnuirea cu postul, l-a
făcut să fie milostiv, cum nu s-a arătat altul mai
cinstit cu această virtute ca el. Nu poţi fi milostiv
faţă de alţii dacă nu simţi în trupul tău mai întâi ce
înseamnă lipsa. Şi asta o experimentezi prin darul
cel mare al postului de venirea căruia se bucură
întotdeauna sfinţii. „Iată postul nostru binecuvântat!
–  exclamă Sfântul Efrem Sirul. Să zorim cu
bucurie în întâmpinarea lui! Căci este comoară
deschisă pentru cei înţelegători. Hrănire a minţii
pentru cei pricepuţi, hrană duhovnicească pentru

cei înţelepţi. Prin el străluceşte încă şi mai mult
sufletul înţelegător şi mintea înţeleaptă care se
uită la strămoşi. Căci postul îţi dă arma lui Moise
şi Ilie.“1

Chiar şi această sumară zugrăvire a
Sfântului Nicolae – milostivul în daruri copiilor,
poate şi pentru că a rodit milostenia în postul
copilăriei sale – trebuie să trezească evlavia
noastră faţă de orice postitor care dezgroapă
din sine milostenia prin exerciţiul spiritual al
postului. Şi, precum Sfântul Ierarh Nicolae, toţi
mai-marii unui popor şi ai Bisericii trebuie să-şi
câştige bucuria înfrânării care descătuşează
virtutea milosteniei.

Preot Petru RONCEA
(continuare în p. 15)
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În data de 13 mai 2009, Familia Preot Petru ºi Prezbitera
Nina Roncea, au primit încã un inel în deget, de argint, cu
ocazia împlinirii a 25 de ani de împreunã vieþuire. Evenimentul
s-a petrecut în biserica parohiei Viiºoara, unde au fost prezenþi
11 preoþi ºi un numãr mare de
credincioºi. Dupã cuvenita
rugãciune, pãrintele Ioan,
fratele pãrintelui Petru, a
reîmprospãtat amintiri ºi a numãrat pe lângã cei 25 de ani ºi
pe cei 15 de preoþie, o bisericã finalizatã ºi sfinþitã, trei reviste
fondate, pe cei 11 copii ºi cele 7 cãrþi ale pãrintelui Petru,
ultima lansatã chiar la acest moment aniversar. Numãrul 7
este un numãr cu semnificaþii biblice iar aceastã a VII-a carte
– „Poarta Frumoasã”, a adus autorului odihna împlinirilor, cu
atât mai mult cu cât s-au suprapus atâtea realizãri.

Cartea conþine 30 de exegeze la „apostolele sãrbãtorilor
sfinþilor ºi ale praznicelor împãrãteºti”, a fost tipãritã de Editura
„Oastea Domnului”, Sibiu 2009, cu binecuvântarea ºi prefaþa
P. S. Dr. Ioachim Bãcãoanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
Romanului ºi Bacãului, care spune: „Am cunoscut în vremea
din urmã un prieten al Cuvântului lui Dumnezeu care a vrut sã
contemple misterul Evangheliei. Ne exprimãm bucuria cã
pãrintele Petru Roncea adaugã la buchetul de flori spirituale
pe care l-a constituit pânã acum încã o floare prin lucrarea de
faþã. A semãnat mult, iar rodul pare sã fie însutit. Fiind un om
al cãutãrilor, dupã ce a aflat Cuvântul lui Hristos ºi l-a explicat
în lucrãrile sale precedente – cele trei volume de exegeze,
primul, la pericopele evangheliilor duminicilor de peste an,
numit „Tu ce zici despre Hristos?”, al doilea, la pericopele
evangheliilor la sfinþi ºi praznicele împãrãteºti de peste an,

numit „Popasuri duhovniceºti la sfinþi ºi praznice împãrãteºti”,
ºi al treilea, la apostolele duminicilor de peste an, numit
„Pecetea apostoliei mele” -, acum a cãutat, din lecturarea
pericopelor apostolelor ce se citesc la Sfintele Liturghii la

praznicele împãrãteºti ºi sfinþii
de peste an, mireasma Duhului
Sfânt pe care a împãrþit-o
credincioºilor”.

Poarta Frumoasã  este titlul exegezei la apostolul
Izvorului Tãmãduirii ºi, dupã cum vedem în cadrul meditaþiei,
este Poarta templului din vechime dar ºi poarta spre lumea
duhovniceascã a Bisericii. Poarta Frumoasã este început,
prin Botez, dar ºi sfârºit prin scop al vieþii pãmânteºti când
vom trece pragul ei spre viaþa cea veºnicã: Împãrãþia Cerurilor.

Dacã ne gândim la versetul Mântuitorului: „Eu sunt uºa.
De va intra cineva prin Mine, se va mântui; ºi va intra ºi va
ieºi ºi pãºune va afla” (Ioan 10,9), Poarta Frumoasã ºi Hristos
se identificã. Cartea nu este deci diferitã de alte cãrþi ale
pãrintelui Petru ºi nici n-o dorim altfel decât aducãtoare la
Hristos. Autorul însuºi mãrturiseºte: „Dacã vreuna din aceste
cãrþi va sprijini mãcar pe un singur propovãduitor al Cuvântului
de la Sfântul Altar în vederea îmbunãtãþirii vieþii spre mântuire,
înseamnã cã nu m-am ostenit în zadar”. Iar mãrturia aceasta
devine mãrturie – propovãduitoare a Celui Care este Calea,
Adevãrul, Viaþa ºi Poarta-Uºã-Frumoasã a noastrã a tuturor.

Preotului Petru, prezbiterei Nina ºi copiilor dã-le, Doamne,
sãnãtate, pace, zile îndelungate, bunã sporire întru toate ºi-i
pãzeºte pe dânºii întru mulþi ani. MULÞI ANI TRÃIASCÃ!

Preot Cãtãlin ILIE

Au trecut aproape cinci ani de când mina
duhovniceascã a oraºului Târgu-Ocna scoate sare pentru
viaþa spiritualã a cetãþenilor urbei, dar ºi a multor cititori
dornici de cuvinte alese pentru suflet. Pe site-ul
www.tirguocna.ro, la Publicaþii locale, veþi putea urmãri
toate numerele care au fost tipãrite ºi împãrþite
credincioºilor. Pentru enoriaºii parohiei Viiºoara, numerele
1-12 înseamnã o noutate demnã de cercetat.

«Sarea pãmântului» se poate citi, de asemenea, ºi pe
site-urile www.targuocna-portal.ro ºi www.protoieria-
oneºti.ro la secþiunile publicaþiilor.

Pe site-ul parohiei Viiºoara, www.potirulviisoarei.ro
veþi  putea accesa toate numerele la sectorul din Meniu numit
Publicaþii. Vã dorim tuturor citire cu folos duhovnicesc!

De asemenea, la cinci ani de apariþie neîntreruptã,
revista ºi-a format scriitori consacraþi care fac cinste urbei
noastre. Poarta este însã deschisã oricãror oameni de suflet
ºi de culturã de pretutindeni care ar dori sã transmitã cuvinte
de duh cititorilor ei. Mai ales fiilor noºtri duhovniceºti plecaþi
departe de casã le oferim aceastã mânã întinsã a iubirii lui
Dumnezeu, publicaþia trimestrialã «Sarea pãmântului» la
care adãugãm, iatã, anual, ºi «Potirul Viiºoarei».



Toamnã. 13 septembrie 2009.
Vremea roadelor pentru o varã lungã
de 601 ani de necontenitã lucrare
duhovniceascã în via sãditã de Dreapta
Celui Preaînalt în Þara de Jos, aºa cum
i se mai spunea fostei Mitropolii a
Romanului. Multe mii de credincioºi –
cine i-ar putea numãra, dacã spui un
numãr nu ºtii ce grãieºti, vorba
înþeleaptã a românului prudent: «Cine
spune nu ºtie, cine ºtie, nu spune!”» –,
numai Dumnezeu ºtie câte, au umplut
curtea impunãtoarei catedrale muºatine
din Roman. Toþi veniserã sã culeagã
roadele pentru care alþii s-au ostenit.
Generaþii strãvechi, oameni care au
scris istoria s-au perindat pe aici
încrustând pe rãboj însemnele de
demult ale credinþei ºi dragostei de
Bisericã. Mãrturiile multiseculare ale
evlaviei au fost aici, la Roman,
seminþele binecuvântãrii din care azi am
cules fructul recunoºtinþei: ridicarea la
rang de arhiepiscopie a venerabilei
episcopii a Romanului ºi cuprinderea
în noua titulaturã ºi a þinutului Bacãului,
astfel cã de acum înainte adresarea
noastrã celor care ne întreabã cine
suntem ne este impunãtoare:

Arhiepiscopia Romanului ºi Bacãului
sub oblãduirea Înaltpreasfinþitului
Arhiepiscop Eftimie ºi a Preasfinþitului
Episcop Vicar Dr. Ioachim Bãcãuanul.

Ce pretinde de la noi acest semn
al recunoºtinþei? Sã ducem mai departe
ºi mai aprinsã candela credinþei purtatã
cu nespusã grijã pânã la noi de cei
dinaintea noastrã. Rãbojul rãmas nouã
sã-l întipãrim cu fapte nemuritoare
nãscute din flacãra nemistuitã a

credinþei. Pe calea jalonatã de strãmoºi
sã marcãm trepte noi pentru generaþiile
viitoare. N-avem a face altceva mai
mult decât cei dinaintea noastrã. Mai
ales cã Acelaºi este înaintea noastrã
cum a fost ºi înaintea lor: Cel care a
zidit veacurile, Dumnezeu.

Sã derulãm bucuria zilei mai întâi
cu fericita cunoaºtere a soborului ce
ne-a binecuvântat Arhiepiscopia. Întâi,
Preafericitul pãrinte Daniel, patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române. Alb, simbol
al îngerului Bisericii româneºti,
înconjurat de urmãtorii arhierei: IPS
Teofan, Mitropolitul Moldovei ºi
Bucovinei, IPS Petru, Mitropolitul
Basarabiei, IPS Nifon, Arhiepiscopul
Târgoviºtei, IPS Ioan, Episcopul
Covasnei ºi Harghitei, PS Eftimie,
Episcopul Romanului, PS Epifanie,
Episcopul Buzãului ºi Vrancei, PS
Calinic, Episcopul Argeºului ºi
Muscelului, PS Corneliu, Episcopul
Huºilor, PS Ambrozie, Episcopul
Giurgiului, PS Visarion, Episcopul
Tulcii, PS Calinic Botoºãneanul,
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iaºilor,
PS Andrei Fãgãrãºanul,
Episcop Vicar al Arhie-



piscopiei Sibiului, PS Gurie
Gorjeanul, Episcop Vicar al

Arhiepiscopiei Craiovei, ºi PS Ioachim
Bãcãuanul, Arhiereu Vicar al
Episcopiei Romanului. Apoi preoþi mulþi
la numãr, care în veºmintele liturgice,
care, nenumãraþi, rugându-se cu tãcere
patrafiricã ca sfinþii din registrele
murale ale bisericilor. Într-adevãr,
mãreaþã catedralã a cãrei cupolã
cosmicã strãjuitã în cerurile cerurilor
de Preaînaltul Proniator marca cercul
zidurilor ce strângea la sânul altarului
de la peretele Catedralei romaºcane
mulþime de suflete cu ranguri ºi fãrã,
pretendente la înviere.

Evanghelia zilei n-a fost întâm-
plãtoare. Patriarhul nostru ne-a vorbit
despre Iisus cel Rãstignit. ªarpele din
prãjina legiuitorului din Sinai trebuia
urmãrit cu privirea de toþi cei sortiþi pieirii
ca sã nu li se spulbere numele. Precum
a înãlþat Moise ºarpele în pustie, aºa

trebuie sã fie înãlþat Fiul Omului. Nu eram
noi toþi, miile de suflete atinse de boldul
morþii cu ochii aþintiþi asupra jertfelnicului
cu Mielul cel nevinovat ucis pentru

pãcatele noastre? Imaginile aºa ne aratã:
captivaþi de Crucea dãtãtoare de viaþã a
Domnului cu care am fost binecuvântaþi
de Arhipãstorul nostru Ioachim.

Dumnezeu a voit ca satul nostru,
Viiºoara, sã fie binecuvântat cu ploaie
de daruri în ziua de 25 iunie, curent.
Printr-o alegere nesperatã de nimeni, o
credincioasã din Oneºti, Mariana
Iftime, responsabilã a Organizaþiei
Grenlandsakjonen Oneºti, organizaþie
umanitarã ce-ºi are sediul lucrativ în
Norvegia, a socotit cã trebuie sã
direcþioneze o cantitate impresionantã
de ajutoare umanitare cãtre satul
nostru. Aºa se face cã joi, pe 25 iunie,
aproape fiecare casã din parohie, ne
referim la cei care au venit la locurile
mai dinainte stabilite pentru a-ºi ridica
partea cuvenitã – ºi au venit aproape
toþi credincioºii noºtri –, a avut a se
umple de dragostea milostivã a
creºtinilor din Norvegia. Unora le-a intrat
în casã lucruri de care nu se pot folosi.
Ei bine, aceia vor deveni ei înºiºi fãcãtori
de bine altora care vor avea nevoie. Cã
dacã cei care au copii mici nu au primit
decât lucruri folositoare pentru adulþi,
cei care au astfel de lucruri le pot oferi

cu satisfacþie acelora, spre bucuria lor.
ªi aºa un bine fãcut nouã poate sã se
transforme în bine fãcut altora, spre
mulþumirea noastrã sufleteascã.

Noi Îi mulþumim lui Dumnezeu
pentru cã S-a uitat la noi ºi ne-a
binecuvântat nesperat de mult.
Mulþumim, ºi pe aceastã cale, doamnei
Mariana Iftime din Oneºti, cea care a
mediat ajutorarea noastrã cãtre
Organizaþia umanitarã din Norvegia.
Mulþumim ºi celor care au dãruit aceste
lucruri, care le-au pregãtit ºi transportat
pânã pe uliþele noastre, creºtinilor
binevoitori, cei cu inimã milostivã, din
Norvegia. ªi mulþumim ºi credincioºilor
noºtri care n-au refuzat dragostea celor
care au venit la noi ºi au primit cu
bucurie darurile oferite din prea plinul
inimii acelora.

Dupã terminarea acþiunii umanitare,
oaspeþii noºtri au vizitat cartierul mai
izolat al satului Viiºoara, anume uliþa
Vãraticilor, intrând ºi în casele a trei
credincioºi de acolo pentru a vedea cum

locuiesc oamenii de pe aceste
meleaguri. Impresia a fost deosebit de
aleasã, mai ales pentru ospitalitatea ºi
bucuria de comuniune de care au dat
dovadã enoriaºii noºtri de acolo, arãtând
încã o datã celor din afara þãrii noastre
spiritualitatea româneascã marcatã de
comuniune ºi de frãþeascã îmbrãþiºare.

Le mulþumim ºi noi credincioºilor
noºtri din Vãratici pentru nota frumoasã
pe care au primit-o cu aceastã ocazie
ºi pentru cinstea fãcutã parohiei
Viiºoara.

În curând Asociaþia binefãcãtoare
din Norvegia va împlini 20 de ani de
activitate neîntreruptã pe tãrâm
filantropic în multe þãri ale lumii. Aducem
ºi noi mulþumire lui Dumnezeu pentru
inimile mângâiate de aceºti samarineni
milostivi ai veacului nostru ºi le dorim
acestora sã facã cu ºi mai multã
bucurie slujba la care s-au angajat
pentru binele generaþiei actuale ºi slava
lui Hristos în numele Cãruia trebuie sã
facem mereu tot binele. La mulþi ani!

AJUTOARE UMANITARE LA VIIªOARA



Pe un timp nesperat de prielnic, la
apus de soare, sub adierea unui susur
blând de vânt rãcoritor ºi-n mireasma
luncii înflorite ne-am întâlnit în astã
searã, luni, de Sfânta Treime, la troiþa
cu acelaºi hram de la Valea Podului,
cum este numit acest loc la Viiºoara.
În faþa Troiþei s-au aºezat ofrandele de
pâine ºi vin, simboluri liturgice prezente
la astfel de slujbe, în jurul lor
nenumãraþii credincioºi ai parohiei ieºiþi
din tumultul vieþii la loc de rugãciune.
Într-adevãr, o Troiþã în afara cetãþii este
un refugiu, un loc de scãpare pentru cei
cãrora doar Dumnezeu le mai poate
asculta necazurile.

Slujba hramului a început cu
intonarea imnului acatist al Preasfintei
Treimi. Se cuvenea sã fie cântat cu
evlavie ºi ascultat cu atenþie acest prea
frumos acatist în locul acesta

consacrat, de anul trecut, Sfintei Treimi.
Apoi au fost pomenite în rugãciune
numele celor prezenþi, ca Dumnezeu
sã-ªi reverse binecuvântarea peste toþi
cei purtaþi în dragostea fiecãruia.
Prinoasele binecuvântate s-au împãrþit
cu bucurie tuturor celor prezenþi, icoanã
atât de frumoasã a comuniunii ce ne
învaþã sã fim una în gând ºi-n simþire.

Un gând venit deodatã, în timpul
rugãciunii, aproape cã ºi-a gãsit loc bun
în inimile celor prezenþi. Cele douã
fântâni din preajma Troiþei, cea veche,
curãþatã din nou ºi având colacul de
deasupra schimbat (se ºtia ce pericol
prezenta vechiul colac prea scurt pentru
cei care se aplecau prea tare deasupra
fântânii), ºi cea nouã ce încã-ºi
aºteaptã finisãrile pentru sfinþire nu
simbolizeazã atât de limpede cele trei
Persoane ale Sfintei Treimi care sunt

adevãrate izvoare de har pentru lume.
O a treia fântânã aici ar completa fericit
simbolistica troiþei. Deja gândul multora
s-a ºi îndreptat spre o fântânã pãrãsitã
de zeci de ani care ar avea doar nevoie
de desfundare, curãþire ºi finisare,
lucrãri care s-ar putea realiza cu multã
dãruire de credincioºii din parohie care
au înþeles acest gând. Fie ca Dumne-
zeu sã le þinã dorinþa aprinsã în suflet
pânã va veni vremea împlinirii ei.

Pe data de 19 iulie, curent, ne-am
revãzut aici pentru sfinþirea celor douã
fântâni, moment în care credincioºii
parohiei au aflat lucruri interesante
despre fântânile cele astupate din
Vechiul Testament ºi altele legate de
acestea. Despre sfinþirea acestor douã
fântâni aflãm mai multe în alt articol.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului
Duh. Amin.

În 6 august 2009, Troiþa din Vãratici
ºi-a serbat hramul. De când s-a
construit, de anul trecut, i s-a dat
hramul «Schimbarea la Faþã a
Domnului».

Prin urmare, în seara acestei zile,
la ora 19:00, ne-am suit pe acest
«tabor» al parohiei sã ne rugãm lui
Dumnezeu mai ales pentru ploaia ce-o
aºteaptã pãmântul însetat de mai multã
vreme. Credincioºii din Vãratici, dar
ºi alþii de jos, care au aflat de acest
pelerinaj, au fost împreunã-rugãtori cu

noi în jurul Troiþei cu icoana
maiestuoasã a Schimbãrii la Faþã a
Domnului.

S-a sãvârºit slujba sfinþirii apei la
care s-au adãugat rugãciuni pentru
slobozirea zãgazurilor cerului ºi pentru
ca ploi binecuvântate sã slobozeascã
cerul peste faþa pãmântului. Cuvântul
de învãþãturã s-a temeluit pe
implorarea milei dumnezeieºti,
arãtându-ne ºi nevrednicia noastrã
pentru a fi miluiþi de Dumnezeu.
Icoana Toiþei ne-a fost ea însãºi

pedagog cãtre slava divinã de care
doresc sufletele credincioºilor sã se
împãrtãºeascã. Când scriem aceste
cuvinte aici, deja cerul îºi sloboade
picãturile aºteptate peste faþa
pãmântului. Fie ca ºi peste sufletele
noastre sã picure roua harului spre
buna creºtere a seminþelor credinþei.
ªi-I mulþumim lui Dumnezeu cã ne-a
ascultat rugãciunile nu pentru dreptatea
noastrã ci pentru îndurarea Sa pe care
ªi-o aratã necontenit peste noi. Slavã
lui Dumnezeu pentru toate!



Pe 14 octombrie,
curent, la ora 16:00.
troiþa de pe câmp
închinatã Sfintei Pa-
rascheva ºi-a sãrbã-
torit hramul printr-o
slujbã aparte. Zicem
aparte pentru cã, deºi
de anul trecut s-a
început aici aceastã
m a n i f e s t a r e
duhovniceascã de
hram prin slujba
sfinþirii apei ºi a
Acatistului, în acest
an am cântat împre-
unã cu credincioºii
prezenþi Paraclisul
Sfintei Parascheva.

Au fost prezenþi
numeroºi credincioºi din toatã parohia
ºi din alte pãrþi, dar mai cu seamã am
dorit sã atragem la rugãciune pe cei din
preajma troiþei care mai greu pot veni
pânã la bisericã. Am vãzut bolnavi care
s-au nevoit mult apropiindu-se de locul
rânduit rugãciunii ºi care nu pot sã se
deplaseze pânã la bisericã, dar ºi
enoriaºi cãrora am dorit sã le încãlzim
mai mult inima pentru cele sfinte.

Partea de parohie din jurul acestei
troiþe e mai îndepãrtatã, dar credincioºii
de aici care se ostenesc
mergând la Sfânta Liturghie
vor avea o mai mare rãsplatã
de la Dumnezeu.

Încep a se contura
tradiþii frumoase în jurul
acestor troiþe de pe
cuprinsul parohiei. Aici, iatã,
slujba Paraclisului Sfintei
Parascheva dã o notã
aparte hramului ºi credem
cã pe viitor tot mai mulþi
credincioºi se vor adãuga sã
cinsteascã dupã cuviinþã pe
mult-milostiva noastrã
maicã Parascheva.

 Nãdãjduim ca Sfânta
Parascheva sã se roage
pentru noi toþi sã se ne fie

tuturor grabnic ajutãtoare. ªi nu
putem încheia fãrã a ne aminti
troparul preacuvioasei: „Întru tine,
maicã, cu osârdie s-a mântuit cel
dupã chip, cã luând Crucea ai
urmat lui Hristos ºi lucrând ai
învãþat sã nu se uite la trup, cãci
este trecãtor, ci sã poarte grijã de
suflet, de lucrul cel nemuritor.
Pentru aceasta ºi cu îngerii
împreunã se bucurã, Cuvioasã
Maicã Parascheva, duhul tãu.“



Viiºoara are nevoie de ploaie.
Pãmântul însetat aºteaptã mila lui
Dumnezeu sã se arate revãrsând din
belºug apa cea rãcoritoare. Noi
recunoaºtem cã pãcatele noastre au
întãrâtat mânia lui Dumnezeu ºi
vãzduhul, vãzând cã Cel de Sus este
supãrat pe noi, ºi-a închis izvoarele
sale. Ne-am plecat, aºadar, sã rostim
cereri de pocãinþã ºi sã înduplecãm
astfel îndurarea lui Dumnezeu peste
noi.

Duminicã, 24 mai, seara, la ora
17:30, am pornit în procesiune de la
bisericã la troiþa din centrul satului, de
la fântâna de lângã Costicã Dãnãilã,
paracliserul nostru. Am pornit cu Sfânta
Cruce ºi cu sfinte icoane, între care

icoana Maicii Domnului încadratã de cei
doi prapori ºi apoi icoanele Botezului
Domnului, a Sfântului Ioan Botezãtorul,
a Pogorârii Sfântului Duh ºi a Sfântului
Nicolae, cântând troparul Învierii
«Hristos a Înviat din morþi cu moartea
pe moarte cãlcând...» ºi cel al Crucii:
«Mântuieºte, Doamne, poporul Tãu ºi
binecuvânteazã moºtenirea Ta...».
Ajunºi la locul de rugãciune, am
sãvârºit slujba aghiazmei celei mici,
apoi am ridicat spre cer rugãciune
pentru înduplecarea milei dumnezeieºti
spre a revãrsa peste faþa pãmântului
ploaie binecuvântatã.

Ne-am întors apoi spre bisericã în
aceeaºi procesiune, nãdãjduind cã mila
lui Dumnezeu cea mare se va arãta ºi

peste credincioºii noºtri, peste cei care
au fost prezenþi la rugãciune ca ºi peste
ceilalþi care încã n-au reuºit sã se apropie,
ca toþi sã putem mulþumi apoi lui
Dumnezeu pentru toate darurile Sale.

„Cel ce Te îmbraci cu lumina ca ºi
cu o hainã, Care întru cele de sus
locuieºti ºi spre cele smerite priveºti,
Dumnezeule, cautã cu milostivire spre
poporul Tãu, cel ce Te-a mâhnit ºi a
întãrâtat iubirea Ta de oameni, ºi, ca
un Milostiv ºi lesne iertãtor, îndurã-te
ºi miluieºte moºtenirea Ta ºi oile
pãºunii Tale ºi, cu milã ºi cu îndurãri
cerceteazã via pe care a sãdit-o
dreapta ta; întru zdrobirea inimii, cu
smerenie ne rugãm Þie, auzi-ne ºi cu
milostivire ne miluieºte“.

Dumnezeul nostru cel Bun ªi-a
arãtat din nou milostivirea Sa spre noi.

Noi L-am rugat cu stãruinþã cu o
sãptãmânã în urmã, când am fãcut
procesiune cu icoana Maicii Domnului,
sã nu pomeneascã fãrãdelegile noastre
ci, dimpotrivã, sã caute cu milã la
pruncii de la sân ºi la suspinele sãracilor
ºi sã ne binecuvânteze cu ploaie.

Poate cã mulþi din cei plecaþi
departe de satul lor natal vor fi ridicat ºi
ei mâinile spre cer rugându-se Tatãlui
Ceresc sã aibã milã de cei de acasã,
spre a nu duce lipsã de nimic. ªi
Dumnezeu, chiar dacã ne-a mai
încercat credinþa câteva zile, dar, iatã,
de la Înãlþarea Domnului încoace,
pãmântul începe a-ºi potoli setea cu
ploaia binecuvântatã ce udã þarinile

noastre. Ce frumoasã este natura,
renãscutã parcã la viaþã, toate florile
mulþumesc cu cele mai înmiresmate
gânduri Bunului Dumnezeu.

Fie ca ºi inimile noastre sã aducã
slavã ºi mulþumire liturgicã Celui Care
ne poartã pe braþele milei ºi iubirii Sale.
Se cuvine ºi mai mult sã ne adunãm în
bisericã, cãci suntem îndatoraþi
recunoºtinþã sã aducem Stãpânului
Universului, mulþumindu-I pentru toate
facerile de bine. Precum ne-am grãbit
la rugãciune, sã nu uitãm recunoºtinþa!

Mulþumim ºi tuturor fiilor noºtri
duhovniceºti împrãºtiaþi prin lume, ca
ºi tuturor cititorilor site-ului parohiei
Viiºoara care, aflând nevoile parohiei,
s-au alãturat rugãciunilor noastre ca
Dumnezeu sã reverse ploaia ºi peste

satul Viiºoara, sã bucure pe cei rãmaºi
acasã, pãrinþi ºi fraþi ori copii.

 Ar trebui sã rostim mereu troparul
mulþumirii pentru toate binefacerile
primite de la Dumnezeu: „Mulþumitori
fiind noi, nevrednicii robii Tãi, Doamne,
pentru binefacerile Tale cele mari, ce
le-ai fãcut asupra noastrã, lãudând, Te
binecuvântãm, mulþumim, cântãm ºi
slãvim marea Ta milostivire ºi, cu
dragoste, ca niºte robi, strigãm Þie:
Fãcãtorule de bine, Mântuitorul nostru,
slavã Þie.“

Fie ca mulþumirea noastrã întot-
deauna sã fie primitã ca o tãmâie cu
bun miros înaintea slavei lui Dumnezeu
spre a fi necontenit sub mâna puternicã
a Sa ºi ocrotiþi de orice rãu în viaþa
aceasta ºi dupã moartea noastrã.



De la sfârºitul lui iunie n-a mai
plouat la Viiºoara. Zilele toride ale lui
Cuptor au secãtuit pãmântul lãsându-l
cu urmele nemiloase ale secetei.
Dumnezeu este din nou supãrat pe noi.
Mulþi credincioºi ai parohiei, obosiþi de
munca obositoare de peste sãptãmânã,
nu mai au putere sã se porneascã spre
bisericã pentru rugãciune. Osteneala
trudei zilnice deja pe unii i-a scos din
normalitatea vieþii duhovniceºti. Prin
urmare, vãzduhul, vãzându-L pe
Dumnezeu întristat pentru nepãsarea
noastrã, ºi-a încuiat izvoarele ºi ploaia
n-a mai cãzut peste ogoarele Viiºoarei.

Ne-am vãzut nevoiþi sã ieºim din
bisericã în mijlocul poporului, ca pe cei
pe care-i mai putem sã-i scoatem la
rugãciune. Poate din nevoia grabnicã
de a cere ajutorul lui Dumnezeu pentru

cele trecãtoare sã se trezeascã în
vreunii ºi setea de cer. Am plecat
aºadar în procesiune pe uliþa centralã
a parohiei, de la bisericã pânã în
capãtul satului, la aerodrom, la fântâna
de la poarta lui Ion Stan.

Am plecat pe searã, duminicã, 9
august, pe la ora 18:00, cu Sfânta Cuce
ºi cu icoana cea mare a Maicii
Domnului însoþitã de a Sfântului
Nicolae, patronul Bisericii ºi al parohiei.
Intonând pe drum, cu întreaga coloanã
de credincioºi adunaþi la bisericã,
troparul Sfintei Cruci ca ºi troparul ºi
condacul Nãscãtoarei de Dumnezeu,
Cuvine-se cu adevãrat ºi Apãrãtoare,
Doamnã, am reuºit sã deschidem multe
porþi, credincioºii ataºându-se nouã în
drumul ce-l fãceam cãtre locul
rugãciunii. Acolo ne-au aºteptat cei din

preajmã ºi astfel am început, pe la ora
19:00, slujba sfinþirii apei ºi apoi slujba
de invocare a milei dumnezeieºti pentru
dezlegarea vãzduhului în vederea
îmbelºugãrii pãmântului cu ploaia
necesarã. Cuvântul rostit, dupã citirea
celor ºapte rugãciuni speciale, a fost cu
precãdere îndreptat spre cunoaºterea
mãreþiei milei dumnezeieºti ºi a bunãtãþii
Lui nemãrginite. Sã ne rugãm lui
Dumnezeu în continuare – invitãm ºi pe
cei care citesc aceste rânduri, oriunde
s-ar afla – sã ne ierte pãcatele ºi sã
slobozeascã ploaia de care are nevoie
pãmântul însetat. Nãdãjduim cã
Dummnezeu nostru cel bun nu va lãsa
oile moºtenirii Sale în mâinile secetei ºi
nici pe cãile celor necredincioºi sã
apuce. Noi Îi mulþumim lui Dumnezeu
pentru toate.

Ascultarea este la mare cinste
înaintea lui Dumnezeu. Pe cei
ascultãtori Dumnezeu nu uitã sã-i
rãsplãteascã întotdeauna. Aºa s-a
întâmplat ºi cu cei mai ascultãtori copii
care participã la ªcoala cateheticã
«Sfântul Nicolae» din Viiºoara. Pentru
cã au învãþat rugãciunile începãtoare pe
de rost, au fost rãsplãtiþi cu o excursie
gratuitã la Slãnic Moldova. Aºadar, în
ziua de marþi, 28 iulie, la ora 10:00,
pornirãm cu 13 copii pe valea Slãnicului.

Natura întreagã ne vorbea de
dragostea lui Dumnezeu. Ce frumoºi au
fost munþii ºi pãdurile cele pline de viaþã?

Ce cristalin ºuvoiul râului Slãnic
ºerpuind printre pietrele albiei! Dar ce
frumoasã cascada în învolburarea
cãreia n-au rezistat copiii sã nu intre
cu picioarele, bãlãcindu-se ca-n
poveºtile lui Ion Creangã! Apoi ce
gustoase au fost sandviºurile pregãtite
de mama de acasã! ªi locurile de
joacã luate cu asalt de fiecare sub
adierile tonifiantului aer montan!

Spre searã am poposit la
Mânãstirea Mãgura. Ne-am închinat în
biserica mare a mânãstirii, ne-am luat
icoane, am primit binecuvântarea
pãrintelui duhovnic, Preacuviosul

Arhimandrit Epifanie. Sfãtos ºi aproape
de sufletul copiilor, le-a dãruit fiecãruia
o iconiþã ºi o bomboanã, semne ale
ospitalitãþii ºi dragostei creºtineºti.

Dar bucuria noastrã ne-a fost
umbritã oarecum pe tot traseul acesta
de lacrimile celor rãmaºi acasã pentru
cã au ignorat sã participe cu regularitate
la ªcoala cateheticã «Sfântul Nicolae»
ºi, mai ales, pentru cã nu s-au strãduit
sã înveþe frumoasele rugãciuni.

Ne-am întors apoi acasã, mulþu-
mind lui Dumnezeu cã ne-a ocrotit ºi
am putut fi împreunã cei treisprezece
copii în aceastã neuitatã cãlãtorie.



Duminicã seara, pe 19 iulie, la ora 18:00, în ajun de
Sfântul Ilie Tesviteanul, viiºorenii au avut parte de o ineditã
slujbã în afara cetãþii, pe locul numit Valea Podului. Se
cuvenea sã începem cu slujba Vecerniei ºi a Litiei sãrbãtorii
Sfântului Ilie, proorocul focului ºi al apei, mai înainte de a
sfinþi cele douã fântâni aflate aici, la marginea drumului,
popasuri de rãcorire pentru cãlãtorii ce trec pe aproape.

Fiind prezenþi foarte mulþi credincioºi, mai ales din partea
sudicã a parohiei, care mai greu ajung la bisericã, slujba
Vecerniei ºi a Litiei le-a fost ca o oazã în pustiu, invitaþie de
dragoste cãtre masa comunã a cuvântului din Sfântul Locaº.
Dupã sfinþirea prinoaselor la Litie, s-au rostit cuvinte de
folos cu referire la momentul trãit, sãrbãtoarea Sfântului
Ilie cu marile minuni care i-au înveºnicit numele, precum ºi
despre ceea ce va urma, sfinþirea fântânilor, aducându-se
aminte despre fântânile sãpate de Avraam în Gherara ca ºi
despre destuparea acestora de cãtre oamenii lui Isaac, dupã
ce filistenii le-au astupat. ªi aici, la Valea Podului, bãtrânii
au amintiri triste despre modul în care fântânile sãpate de

strãmoºii lor au fost astupate cele mai multe de vitregiile
vremii. Acum, una din ele, rãmasã pânã azi, a fost curãþatã,
colacul de deasupra refãcut ºi înãlþat, iar a doua a fost sãpatã
în loc nou unde Dumnezeu a dat izvoare îmbelºugate ºi apã
bunã de bãut.

Ambele înzestrate cu cumpãnã, pe cheltuiala viiºorenilor
ºi cu munca voluntarã a multora dintre ei, în aceastã zi au
primit botezul sfinþirii lor cu aghiazmã care s-a sfinþit dupã
Litie ºi adãugându-se în fiecare fântânã zahãr ºi sare, aºa
precum pe vremea lui Moise apele sãrate de la Mara s-au
prefãcut în dulceaþã pentru popor, iar apele cele imposibil
de bãut din vremea lui Elisei au fost drese cu sare spre a
deveni de folos celor însetaþi.

Amintirea sfinþirii celor douã fântâni de la Valea Podului
va rãmâne neºtearsã în inima tuturor celor care au fost
prezenþi la aceastã sãrbãtoare mult aºteptatã. Pentru cã,
de acum înainte, din ambele fântâni putem bea apã cu
bucurie, lãudând pe Dumnezeu Care ne-a dat nouã ºi aici
apã bunã ºi rãcoritoare. Slavã lui Dumnezeu pentru toate!

Viiºoara este un sat ce aparþine
comunei Târgu-Trotuº, judeþul Bacãu.

Comuna Târgu-Trotuº se înscrie
între oraºele ca centre meºteºugãreºti
ºi comerciale care au jucat un rol
deosebit în istoria social-economicã a
societãþii româneºti din secolele XIV-XVII.

Situat în apropierea unei vechi ºi
însemnate ocne de sare ºi, în acelaºi
timp, în locul unde începea drumul care,
suind pe apa Oituzului, ajungea în
Transilvania la Breþcu ºi de acolo la
Braºov, la început Trotuºul era o veche
aºezare ruralã româneascã, dar în
secolul al XIV-lea a devenit un important
oraº al Moldovei.

Atestat documentar, pentru prima
oarã, la 6 octombrie 1408, în privilegiul
comercial acordat de domnitorul
Moldovei, Alexandru cel Bun, negus-
torilor lioveni, Trotuºul apare ca un

centru vamal al Moldovei (vezi pe larg
în articolul semnat de Al. Artimon, Noi
contribuþii arheologice privind istoria
aºezãrii urbane de la Trotuº, în revista
Carpica, Muzeul Judeþean de Istorie ºi
Artã, Bacãu, XVI, 1985).

Un alt document ulterior celui dintâi
aratã cã oraºul a fost reºedinþa unui
vechi þinut moldovean cãruia i-a dat ºi
numele sãu. Þinutul Trotuºului e
constatat documentar la 18 februarie
1466 prin care ªtefan cel Mare întãreºte
lui Ioaniº Izvoreþ satul Munte, þinutul
Trotuº, pe care acesta l-a cumpãrat de
la Ivanco Ungureanu ºi de la soþia sa,
fiica lui Turãu (Al. Artimon, Geneza ºi
evoluþia oraºelor din sud-vestul
Moldovei, în revista Carpica, XXIV,
1993).

Satul Viiºoara se pierde în
vechime, urmele de locuinþe ºi

fragmente ceramice, lucrate la mânã
sau la roatã atestã existenþa unei
aºezãri geto-dacice. Ceramica este
formatã din strãchini, pahare amorfe,
alte obiecte pictate ºi caracteristice
tipurilor din faza «CucuteniB».
Complexul ceramic de la Viiºoara
aparþine celor douã faze «Cucuteni B1
ºi B2». Tot la Viiºoara s-a descoperit
un tezaur format din 806 monede
greceºti de argint, monede emise
pentru oraºele greceºti Dyrrhachium
(800 exemplare), Apollonia (1 exemplar)
ºi încã 5 monede de argint, aºa-
numitele Tetradrahme thasiene. Se
crede cã acest tezaur a fost îngropat
aici în secolul al II-lea sau în primele
decenii ale secolului urmãtor. Aceste
urme arheologice constituie mãrturii de
seamã asupra vechimii localitãþii
Viiºoara, comuna Târgu-Trotuº.



Măreţ şi graţios, vârful dinspre sat al
Docmanei a căpătat aură de golgotă. O cruce
s-a înălţat aici prin osteneala familiilor Gheorghe
şi Cornelia Crăciun şi Costică şi Maria
Soponaru ajutate de alte braţe harnice din
parohie. E a doua cruce de pe teritoriul parohiei
Viişoara, după aceea ridicată cu mai mulţi ani
înainte pe Arcaciu. Duminică, 13 septembrie,

ne-am pornit după ora 16:00 să facem act de
poposire lângă această cruce nouă de lângă
care se văd numeroase comunităţi, de la cele
din Deleni, Caraclău, fundul Brătilei, Oneştiul
cu împrejurimile-i de departe, satele de pe dealul
de dincolo de Valea Trotuşului, comuna
Pârgăreşti cu cătunele ei, toată Valea Trotuşului
cu satele răsfirate până sub coastele Măgurii.
Ne-am văzut aici ca deasupra Ierusalimului,
pe piscul Golgotei. Într-adevăr, sentimentul aici
te copleşeşte numai gândindu-te în urmă cu
două mii de ani la actul răstignirii Mântuitorului
Iisus Hristos.

Da la ora 17:00 am săvârşit Vecernia şi
Litia praznicului Înălţării Sfintei Cruci. Am sfinţit
apa şi am purces apoi la sfinţirea Crucii,
adăugând şi rugăciuni pentru binecuvântarea
anului şcolar ce sta să înceapă a doua zi. Apoi
cuvânt de învăţătură şi binecuvântare, atât
pentru familiile ctitore cât şi pentru toată asistenţa

de aici. Am adus pământ din Ţara
Sfântă să rămână legat de crucea
aceasta, dându-i drumul să curgă în
spaţiul dintre suportul de metal
încastrat în masa de beton şi crucea
de lemn aşezată în acest suport.

Fie ca ori de câte ori vom privi şi spre
această Cruce să ne amintim că şi aceasta
este legată prin ceva de Ierusalim şi că oricât
de grea ne va fi viaţa, privirea la această Cruce
să ne aducă aminte de Cineva Care a suferit
nespus mai mult decât noi, Căruia fie slava în
vecii vecilor. Amin.

Fie pomeniţi în veci fericiţii ei ctitori!



În virtutea îndatoririi pastoraþiei
copiilor, a luat fiinþã, la Viiºoara, din
vacanþa de varã a anului 2008, ªcoala
cateheticã «Sfântul Nicolae». Cursurile
se desfãºoarã în Casa praznicarã a
parohiei ºi s-au dovedit a fi un bun prilej
de cunoaºtere ºi aprofundare a credinþei,
mai ales având locaºul bisericii la
îndemânã pentru lecþii practice de
manifestare a evlaviei ºi credinþei
creºtine. În lunile iulie ºi august, cei mai
harnici dintre cursanþi au beneficiat de
câte o excursie gratuitã la mânãstirile
Mãgura ºi Bogdana, precum ºi la
biserica din Borzeºti, ctitoria marelui
Voievod ªtefan cel Mare ºi Sfânt. În
luna februarie, curent, douã grupuri de
copii, mai mari ºi mai mici, au fost în
excursie la mãnãstirea «Sfântul Sava»
de la Buda, Berzunþi.

De sâmbãtã, 2 mai, curent, de la
ora 17:00 la 18:00 reîncepe ªcoala
cateheticã «Sfântul Nicolae» de la
Viiºoara. Copiii sunt nerãbdãtori sã fie
iarãºi împreunã, dupã ce au pus în
practicã cele învãþate participând la
slujbele Postului Mare ºi, mai ales, la
deosebita Sãptãmânã a Patimilor.

Prima orã va fi o recapitulare a
marilor evenimente petrecute în viaþa
Mântuitorului Iisus Hristos ºi pe care
le-am retrãit în ultima lunã, ca ºi
regruparea noastrã pentru constituirea

unui cor bisericesc al copiilor. Nu vor
lipsi neuitatele concursuri ºi, de ce
nu, surprizele, ca de fiecare datã.
Fiecare copil al parohiei e dator sã
vinã aducând cu cele douã mâini ale
sale încã doi copii, ca bucuria noastrã
sã fie deplinã. Aºadar, am reînceput
ºcoala noastrã duhovniceascã
avându-l ca sfãtuitor între noi pe
Sfântul Nicolae. Oare ce ne va mai
aduce în sacul lui cel minunat ºi în
primãvara aceasta? Iatã unele din cele
mai frumoase teme dezbãtute:

Iosif în Egipt
Vremea de la Iosif  la Moise
De la Marea Roºie la Muntele Sinai
Cele zece porunci ºi dansul de sub

Sinai
Viaþa ºi martiriul Sfinþilor Apostoli

Petru ºi Pavel
Jertfirea vieþii pentru Hristos
Simbolistica catapetesmei
Sfântul proroc Ilie Tesviteanul
Pãþaniile lui Iona, fiul Sunamitei
Despre viaþa Maicii

Domnului



Apostolii, pe aripile
vântului, la Adormirea Maicii

Domnului
De ce i s-a tãiat capul lui Ioan?
Reculegere la tãierea capului

Sfântului Ioan Botezãtorul
David ºi Goliat
Copilul Samuel – «Vorbeºte,

Doamne, cãci robul Tãu ascultã!»
Sfântul Nicolae, prietenul copiilor
ªase minuni ale Sfântului Nicolae
Tainele iniþierii în icoana pe sticlã
Culori pe chipul Sfântului Nicolae.
Poate cã cea mai frumoasã

realizare este expoziþia de icoane pe
sticlã cu Sfântul Nicolae vernisatã cu
ocazia hramului bisericii.



Întrebarea aceasta ne aduce aminte de clipa celui
mai mare dar primit vreodatã: darul botezului. ªi cum
botezul se face din cea mai fragedã pruncie, declaraþia
unirii cu Hristos o face naºul în numele pruncului. Dar
cum se cuvine sã fie naºul celui care se boteazã o
aflãm dintr-un sfat dat de cartea de slujbã a Sfintelor
Taine ºi ierurgii din Biserica Ortodoxã, carte numitã
Molitfelnic. Iatã ce trebuie sã ºtim despre alegerea
naºilor de la botezul copiilor noºtri: «Trebuie sã luãm
bine seama a face naºi pe creºtinii ortodocºi ºi, pe
scurt, cunoscãtori ai credinþei. Cãci eu am auzit lucru
foarte greu ºi fãrã socotinþã cã unii fac naºi ai copiilor
lor pe hulitorii, pe vrãjmaºii credinþei, pe cei fãrã de
Dumnezeu ºi pe eretici, pentru pricini omeneºti,
nãdãjduind de la ei ceva din cele omeneºti. Unii ca
aceºtia ºi taina o leapãdã ºi pe copiii lor nu-i lumineazã,
ci mai vârtos îi întunecã. Iar preotul care slujeºte se
face pãrtaº celor depãrtaþi de Dumnezeu. Cãci cum
ar putea sã înveþe dreapta credinþã cel ce huleºte pe
Dumnezeu, sau ce împãrtãºire are lumina cu
întunericul, sau ce parte are credinciosul cu cel

Prima slujbă a Tainei Sfântului Botez de
după Învierea Domnului a avut loc pe 10 mai, la
biserica din Viişoara.

Marele dar al Botezului l-a câştigat Eva-Karina
Adămoae, fiica tinerei familii Radu-Emil şi Alina
Adămoae, naşi fiind Alina Melinte cu mama sa
Denizia Leuştean, din Slănic Moldova. Venită pe
lume în data de 19 februarie 2009, se naşte acum
a doua oară, din apă şi din Duh, murind cu Hristos
în baia cristelniţei şi înviind cu El la o nouă viaţă.
Privindu-şi fiica cum primeşte Botezul, mama a avut
o clipă de teamă la scufundarea totală în apă,
crezând că ar putea chiar să şi moară. Îi spun însă
că a murit, într-adevăr, dar a şi înviat imediat. Botezul
însuşi înseamnă această succesiune moarte-înviere
de care au parte cei care se fac părtaşi introducerii

necredincios? Precum scrie, cel ce face unele ca
acestea osândit este.»

Fiecare nou-venit în Bisericã prin botez va fi
cunoscut aici dimpreunã cu pãrinþii care l-au nãscut
pentru viaþa aceasta ºi cu naºii care l-au nãscut prin
sfânta luminare a botezului pentru viaþa veºnicã.

în Biserică pe poarta triumfală a biruinţei asupra
puterilor celor potrivnice pe care Hristos Mântuitorul
a deschis-o cu braţ puternic în actul Jertfirii Sale.

Dumnezeu să crească mare pe Eva-Karina
şi să-i ajute părinţii s-o poarte pe braţele iubirii
părinteşti ca pe rodul cel preafrumos al dragostei
pe care Iisus Hristos li l-a dăruit în primăvara
vieţii lor împreună. Să binecuvânteze Dumnezeu
şi pe naşa Alina care a mărturisit credinţa
ortodoxă rostind crezul cu emoţie sfântă. Să-i
dăruiască şi ei rod iubirii, după mare mila Sa.
Bunicilor din parohie ai Evei-Karina, Emil şi
Mihaela Adămoae, care ne-au întins tuturor ospăţ
de bucurie la praznic de Botez, când au devenit
bunici creştini, fericirea împlinirii.

La mulţi ani, Eva-Karina! Hristos a Înviat!

Nãscutã din pãrinþii Lucian-
Nicolae ºi Mirela-Mariana, pe 17
ianuarie 2009, a fost botezatã de naºii
Mircea Nohai ºi Octavia din Ploieºti.
Sã creascã mare!

ªtefan-Vasilicã Pavel, având
pãrinþii Vasile ºi Carmen Pavel, nãscutã
în 14 februarie 2009, a fost botezatã de
naºul Gheorghe Gavriluþã. La mulþi ani,
ªtefan-Vasilicã! Sã creºti sãnãtos!



Nica Andreea, 11 ani

Vineri, 3 iulie, în biserica din Viiºoara
s-a sãvârºit Taina Sfântului Botez fetiþei
Ana-Maria Sârbu. Moarte ºi înviere, asta
înseamnã Sfântul Botez. Poate cã mama
de ºi-ar vedea copilul scufundat total în
apã aºa ar ºi socoti cã pruncul i-a murit.
Cu adevãrat, a murit ºi a înviat, dar acest
lucru se petrece cu sufletul copilului ce
trãieºte a doua sa naºtere, cea din apã ºi
din Duh. Bucurã-se de taina aceasta
pãrinþii ei, Lucian ºi Lenuþa, naºii care au
fost martorii de la botez, Anton ºi Mihaela
Ungureanu, parohia întreagã. S-o creascã
mare Dumnezeu! Credincioasã ºi
sãnãtoasã! Ascultãtoare de pãrinþii ei ºi
de Bisericã. La mulþi ani!

Pe 15 august, curent, în familia lui
Laurenþiu ºi Gabriela Frenþuºcã a fost
bucurie mare: pruncul George-
Sebastian a fost botezat, naºi fiindu-i
soþii George ºi Camelia Gurãmultã, din
Oneºti. E al cincilea botez în parohia
Viiºoara din acest an.  Dumnezeu sã-l
pãzeascã în tot timpul vieþii. La mulþi
ani, George-Sebastian! Sã creºti mare!

În ajunul sãrbãtorii Tãierii capului
Sfântului Ioan Botezãtorul, parohia Viiºoara
ºi-a mai câºtigat un membru prin botez:
M i h a i -
A n d r e i
Chenciu.
Fiu al tine-
rilor Mihai ºi
Roxana-
Alina Chenciu, având ca naº pe
credincioasa Mioara din Slãnic Moldova,
pruncul a trecut prin moarte, înviind  la o
nouã viaþã în numele Sfintei Treimi.

Taina Botezului e cel mai mare dar
primit de cineva vreodatã. Cãci aceastã

Tainã îþi conferã statutul de creºtin ºi
pretendent la Înviere. Prin urmare, ai ºi
dreptul ºi ºansa nespus de mare sã te

împãrtãºeºti
cu Sfânta
E u h a r i s t i e
care este
leac pentru
veacul viitor.

Îi dorim pruncului Mihai-Andrei sã
poarte cu mâinile lui harnice stindardul
credinþei din ziua de azi pânã în cea
din urmã a vieþii lui. Pãrinþilor, sã-l poarte
la izvorul bucuriei în fiecare duminicã
ºi zilnic pe braþele iubirii. La mulþi ani!

Sãrbãtoare deosebitã a fost ziua
de 1 noiembrie 2009, la biserica din
Viiºoara. ªi dimineaþã ºi dupã amiazã.
Acum vorbim de partea dintâi a
sãrbãtorii. Familia Costel ºi Virginia-
Loredana Anghel a dorit ca fiica lor,
ªtefania, sã primeascã Botezul în
cadrul solemn al Liturghiei. De fapt
rânduiala dintâi aici a fost pentru
împlinirea Tainelor: în baia de har a
dumnezeieºtii Liturghii.

Dupã un cuvânt de lãmurire a
bucuriei ce va urma, ne-am pregãtit
cu toþii pentru mãreþul excurs al
minunii. Adusã de naºii George ºi
ªtefania-Magdalena, prunca ªtefania

a gustat darul de nepreþuit al morþii ºi
învierii Mântuitorului: ea însãºi a murit
ºi a înviat, s-a unit cu veºnicia ºi a
devenit candidatã la Împãrãþia
Cerurilor. Acum se aflã între deja ºi
nu încã. A intrat în cer ºi n-a intrat
încã. A fost prima Liturghie la care a
participat integral: la început ca ºi
catehumenã doritoare de luminare,
apoi ca membru deplin al Bisericii,
cea mai vrednicã de împãrtãºire decât
noi toþi ceilalþi. Dumnezeu sã-i dea
sãnãtate ºi ani buni ºi nu puþini ca sã
ajungã la statura bãrbatului desãvâr-
ºit, ajutând ºi pe alþii la mântuire. Sã
creºti mare, ªtefania!

Sâmbãtã, 7 noiembrie, parohia
Viiºoara s-a îmbogãþit cu încã un membru:

pruncul ªtefan-Teodor adus la botez de
naºii sãi Eugen ºi Delioara Vrînceanu.

Sã-i fie ziua aceasta neuitatã lui ºi
pãrinþilor. La mulþi ani, ªtefan-Teodor!



Apostolul citit la Sfânta Liturghie din
sărbătoarea Sfântului Nicolae, de la Evrei 13, 17-
21, ne obligă la ascultare şi supunere faţă de mai-
marii noştri. Poate fi şi un îndemn la ascultarea faţă
de autorităţile civile, de ce nu, că doar şi ele sunt
puse de Dumnezeu şi li se va cere socoteală
pentru felul în care şi-au îndeplinit mandatul primit.
Prorocul Iezechiel, mai înainte de a arăta obligaţiile
străjerului casei lui Israel cu privire la transmiterea
cuvintelor Domnului (Iez 33, 7), descrie
responsabilitatea ce apasă asupra umerilor celor
chemaţi să vegheze pe ziduri pentru viaţa poporului
din cetate la apariţia duşmanilor dinafară (Iez 33,
2-6). Şi unii şi alţii, şi puterea pământească ca şi
cea de drept divin, sunt pentru credincioşi mai-
marii rânduiţi de Dumnezeu de care trebuie să
ascultăm. Bine, vor zice unii, dar mai-marii noştri
ne pot îndepărta de Hristos, cum să-i ascultăm?
Dar aceia nu mai sunt îndreptăţiţi să poarte această
cinste, pentru că Sfântul Pavel spune că cei ce se
numesc mai-mari ai noştri priveghează pentru
sufletele noastre, nu împotriva mântuirii lor. Deci
dacă observăm la cei din fruntea noastră această
grijă atentă pentru mântuirea noastră, cu atât mai
mult datori suntem să-i ascultăm şi, mai mult, să ne
şi supunem lor, ca şi cum ne-am supune lui Hristos.
E prea mult lucru acesta? Poate, dar altfel nu
ne-ar fi de nici un folos credinţa noastră, dacă
în cele socotite de noi că sunt mici nu ne arătăm
credincioşi.

Despre Sfântul Nicolae nu putem spune decât
că Dumnezeu l-a pus străjer, un mai-mare peste
Biserica Sa şi că el s-a achitat cu toată râvna de
misiunea aceasta. Icosul al 9-lea al Acatistului ne
descrie una din faptele privegherii sale: „Văzând
Stăpânul a toate neamul omenesc pierzându-se
cu eresul nebuniei lui Arie, pe tine te-a dat
mustrător nebuniei lui. Dar tu, părinte, de la masa
învăţăturii dumnezeieşti, ca pe un urât l-ai lepădat;
iar pe mine cu fărâmiturile Ortodoxiei mă
miluieşte“. Adevărată sabie ascuţită ce taie
nedumnezeirea a fost Sfântul Nicolae! Oare un
astfel de mai-mare în vremurile de azi cum l-am
asculta şi i ne-am supune, dacă s-ar purta faţă
de eretici cu asprimea Sfântului Nicolae? Să ne
gândim la mai-marii noştri de azi, în contextul
ordinii duhovniceşti ce încearcă s-o reaşeze
peste fronturile prea infiltrate de arienii care
nicicum nu cruţă turma.

Sfântul Apostol Pavel scrie aceste îndemnuri
către evrei. Orice îndemn vine în urma unei realităţi

care-l obligă. Evreii creştini aveau şi ei mofturile
lor specifice iniţiaţilor la început de drum. Apucaseră
să facă primii paşi şi deja socoteau că nu mai au
nevoie de conducători. Prezenţa acestora li se
părea o îngrădire a libertăţii lor de a se manifesta
fără control. Gândeau că înseamnă «oficializare»
această ierarhizare şi organizare a Bisericii şi
voluntariatul lor va avea astfel de suferit. Sfântul
Pavel sesizează tendinţa şi cheamă la ascultare şi
supunere de mai-marii adunării eclesiale pe toţi
membrii ei. Căci întristarea celor puşi în fruntea
Bisericii nu face bine mântuirii celor ce-i întristează.
Avem aici o temă paulină extraordinară pe care
el o dezvoltă cu multă responsabilitate, anume
ascultarea faţă de autorităţi.

Apoi le cere destinatarilor epistolei să se roage
pentru el. Şi cei mari au nevoie de rugăciunea
celor peste care sunt puşi. Aici Sfântul Pavel nu
numai că le acordă cinste într-un mod pedagogic
ca să poată să primească invitaţia de mai înainte,
ci vrea să ne înveţe că nu ne putem mântui în
manieră egoistă. E stilul paulin de a evoca
răspunderea fiecărui membru al Bisericii în orice
parte s-ar afla în trupul ei pentru mântuirea celorlalţi.

Încheierea textului Apostolului este o
adevărată binecuvântare şi dorire de bine din
partea Sfântului Pavel. Citind încheierea, te duci
cu gândul la proorocia lui Isaia şi la evanghelia
Sfântului Ioan. „El va paşte turma Sa ca un Păstor
şi cu braţul Său o va aduna. Pe miei îi va purta la

sânul Său şi de cele ce alăptează va avea grijă“
(Is 40, 11). „Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul
cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale“ (In 10,
11). Iar Sfântul Pavel zice aici că Domnul Iisus
Cel sculat din morţi este „Păstorul cel mare al
oilor“. Şi iarăşi, amintind de „Dumnezeul păcii“
vrea să sublinieze că toate pretenţiile de ascultare
şi supunere faţă de cei mai mari sunt spre
păstrarea păcii care este semnul prezenţei lui
Dumnezeu.

O, ce păstor bun al Bisericii a fost şi este Sfântul
Ierarh Nicolae! „Să lăudăm acum cu cântări pe
ierarhul, pe păstorul poporului celui din Mira şi pe
învăţătorul, ca să ne luminăm prin rugăciunile lui.
Că iată s-a arătat întreg, curat şi nestricat cu duhul,
aducând lui Hristos jertfă fără de prihană, jertfă
curată şi lui Dumnezeu bine primită, ca cel ce este
ierarh curat şi cu sufletul şi cu trupul. Pentru aceasta
cu adevărat ocrotitor şi apărător al Bisericii s-a
arătat, ca un mare preot al harului lui Dumnezeu“
(Icos). Şi iarăşi Slava Laudelor ne cheamă ca
„Păstorii şi învăţătorii adunându-ne să lăudăm pe
păstorul cel întocmai râvnitor Bunului Păstor“. Căci
lucrul acesta este bine plăcut în faţa Domnului Iisus,
Marele nostru Păstor.

(urmare din p. 1)

1 Sfântul Efrem Sirul, Imnele Păresimilor,
Azimelor, Răstignirii şi Învierii, Ed. Deisis, Sibiu,
1999, pp. 113-114.

Bucãtãria ºi clãdirea anexã modernizatã
(centrala termicã, magazia funebrã, camera

de oaspeþi) construite la iniâiativa
epitropului Ionel Chiticaru ºi cu purtarea

de grijã a Primãriei Târgu-Trotuº



Taina Nunþii prefigureazã veºnicia. «Iatã Mirele vine
în miezul nopþii...» auzim în Sãptãmâna Patimilor. Ce este
mai frumos decât a ajunge ziua fericitã a nunþii! În aceastã

Doi tineri, Grigore-Ionuþ Radu ºi
Iuliana-Nicoleta Ardeleanu s-au hotãrât
sã-ºi uneascã destinele pentru
totdeauna. Aºa cã sâmbãtã, 16 mai,
înconjuraþi de cei dragi, au pãºit pragul
bisericii din Viiºoara alãturi de naºii
Puluc Neculai ºi soþia Vasilica pentru a
fi binecuvântaþi cu binecuvântare
cereascã în ziua fericitã a nunþii lor.

Pornind de la textul Evangheliei cu
relatarea minunii de la nunta din Cana,
ne-am adus tuturor aminte cã atunci când
Îl chemãm pe Hristos, Care nu vine dacã
nu mai întâi Mama Lui este prezentã
acolo, atunci nu numai cã cele vechi trec

ºi pier, altele noi ºi nevãzute luându-le
locul, ci chiar nuntaºii vin nesperat de
mulþi, pentru cã de asta s-a terminat aºa
repede vinul din Cana. O datã cu venirea
lui Hristos, mulþi I se adaugã ºi masa
dragostei noastre se umple neaºteptat. ªi
iarãºi, iubirea dusã pânã la jertfã ºi moarte
chiar arãtatã de Hristos Bisericii precum
ºi iubirea jertfelnicã a Bisericii pentru
Mirele ei Iisus Hristos trebuie sã fie model
al împlinirii în dragoste pentru mirii noºtri.

Dumnezeu sã le dea sãnãtate, bunã-
înþelegere ºi sã ajungã sã-i vadã pe fiii
fiilor lor ca niºte ramuri tinere de mãslin
împrejurul mesei lor.

Taina aceasta mare este!
În Hristos ºi în Bisericã, mai zice

Sfântul Pavel, ºi asta am auzit-o ºi cu
ocazia nunþii tinerilor Lucian ºi Lenuþa
Sârbu. Asistaþi de naºii Anton ºi Mihaela
Ungureanu, din Târgu-Trotuº, înconjuraþi
de cei dragi, tinerii miri s-au unit formând
un trup, prin Taina Nunþii. Au învãþat un
lucru deosebit în ziua aceasta fericitã a
lor: cã mirele are pe Hristos de model,
iar mireasa, pe Maica Domnului. ªi

paginã vom cunoaºte familiile fericite care au primit
binecuvântarea Nunþii în biserica parohiei Viiºoara. Sã ne
rugãm pentru întãrirea temeliei casei lor!

modelele acestea le stau mereu în faþã
când vor veni de acum la bisericã ºi vor
privi uimiþi spre catapeteasmã. Mirele
va îmbrãþiºa mireasa lui cu braþele lui
Hristos. Mireasa îºi va ocroti mirele
precum Maica Domnului þine la sânul
sãu cu nefireascã gingãºie pe Fiul cel
Unul Nãscut. Dumnezeu sã binecu-
vânteze ºi aceastã familie, adãugând-o
trupului parohiei noastre. Mulþi ani cu
sãnãtate ºi bucurie!

Prima cununie a anului 2009 a avut
ca miri pe Costel Anghel ºi pe Virginia-
Loredana Bucuricã care s-au fãgãduit
unul altuia pentru tot restul vieþii. Taina
Cununiei s-a sãvârºit în data de
7 februarie, naºi fiind soþii George ºi
ªtefania-Magdalena Resmeriþã.

Mireasa, nepoatã a consilierului
nostru Fãnicã Toma, mirele, un
practicant al credinþei creºtine ortodoxe,
au stat împreunã cu naºii lor în faþa
Sfântului Altar, el în dreptul icoanei
Mântuitorului, ea în dreptul icoanei
Maicii Domnului. Naºii, la rândul lor, în
dreptul icoanei hramului bisericii.
Fiecare are un model pentru rolul primit
în Taina Nunþii. Hristos este capul
Bisericii, bãrbatul este cap femeii sale
în Domnul. De-a pururea fecioria Maicii
Domnului obligã mireasa la fidelitate
faþã de iubitul inimii sale pe care
Dumnezeu i l-a dat. Naºii sã vieþuiascã
precum sfinþii. Când vor intra în casa
finilor sã le aducã bucurie, precum sfinþii
sunt izvoare de veselie neîncetatã cãci
Îl urmeazã pe Mielul oriunde Se duce
El (Apoc 14, 4). Fiþi binecuvântaþi!



Sâmbãtã, 4 iulie,  Dumitru
Mãgdãlin, vãduv, ºi Paraschiva Stan, de
asemenea vãduvã, s-au hotãrât sã fie
împreunã spre a se ajuta unul pe
celãlalt. Li s-a oficiat slujba cununiei a
doua, dupã ce în prealabil au semnat o
declaraþie solemnã cã vor rãmâne
împreunã pânã la moarte.

Iatã declaraþia: „Subsemnaþii
Mãgdãlin Dumitru ºi Stan Paraschiva,
domiciliaþi în parohia «Sfântul Nicolae»
Viiºoara, comuna Târgu-Trotuº, judeþul
Bacãu, declarãm cu jurãmânt înaintea
multor martori ºi înaintea lui Dumnezeu
cã, hotãrându-ne sã ne cununãm
împreunã cu slujba Cununiei a doua, azi,

4 iulie 2009, doar moartea ne va mai putea
despãrþi unul de celãlalt. În cazul nefericit
în care ar surveni ruperea legãturii dintre
noi din alte motive, facem acum jurãmânt
înaintea lui Dumnezeu ºi a martorilor
prezenþi cã nu ne vom mai recãsãtori nici
unul nici celãlalt niciodatã pânã la moarte.
Acestea le declarãm solemn înaintea
Sfântului Altar, înainte de începerea slujbei
Cununiei a doua“. Au semnat-o mirii, naºii,
familia Neagu Mihai ºi Elena, ºi doi
martori de faþã. Dar slujba Cununiei a doua
i-a ºi obligat la o stare de pocãinþã ca cea
a vameºului ºi ca a lacrimilor desfrânatei.
Ca sã poatã ºi ei sã-ºi mântuiascã
sufletul. Dumnezeu sã-i ajute!

Pe 25 iulie, curent, ºi-au legat
destinele în faþa Sfântului Altar al
bisericii din Viiºoara tinerii Ion
Drãgoi ºi Andreea Munteanu, ambii
din parohia noastrã. Însoþiþi de naºii
Florin Ababei ºi Lenuþa, tot din
Viiºoara, cei doi miri au primit Taina
Sfintei  Cununii  º i  cuvânt  de
binecuvântare pentru restul vieþii,
avându-I întotdeauna ca model pe
Hristos Mântuitorul ºi pe Maica Sa
cãtre care ni se opresc privirile când
intrãm ºi stãm în bisericã la slujbã.

Fie ca ziua aceasta sã se numeascã
fericitã în viaþa amândurora ºi Dumnezeu
sã le dãruiascã naºtere de prunci buni ºi
purtare fãrã de prihanã în viaþã.

Taina Sfintei Cununii pecetluieºte
hotãrârea a douã persoane de sex opus
pentru a fi împreunã. Doi enoriaºi ai
Viiºoarei, Gheorghe Balan dimpreunã cu
Daniela Rusu, asistaþi de naºii Paºcu
Marian ºi Maricela, din Gura Vãii,  au
primit cununiile spre mucenicie ºi
mântuire. Pe 27 august, curent, s-a
petrecut slujirea Tainei Nunþii ºi ne
rugãm Domnului sã dea putere fiecãruia
din cei doi sã ducã crucea familiei cu
bucurie pânã la capãt. Dumnezeu sã le
fie fericirea ºi împlinirea vieþii. Amin!

Însoþiþi de naºii Ionel ºi Mihaela
Harapu, din Târgu-Ocna, sâmbãtã, 10
octombrie, curent, tinerii Gheorghe
Drãgan ºi Liliana Tãrcuþã ºi-au unit
sufletele prin Taina Nunþii. Momentul a
fost o împlinire doritã ºi nãdãjduim cã va
rãmâne neuitat pentru totdeauna în
conºtiinþa noii familii ce s-a adãugat
trupului parohiei Viiºoara. La opt zile,
adicã pe 18 octombrie, cei doi miri însoþiþi
de naºii având fãcliile aprinse au venit la
bisericã pentru binecuvântarea cãsniciei
lor. Fie ca braþele întinse ale credin-
cioºilor prezenþi la Sfânta Liturghie sã le
fie leagãn dulce care sã-i atragã
necontenit prin glasul neobosit al
clopotelor la sânul lui Hristos, Mirele
Bisericii. Dumnezeu sã le dãruiascã
sãnãtate ºi viaþã fericitã întru mulþi ani!

Când nu se fac
nunþi?

În toate zilele de post de
peste an.
În zilele Praznicelor
împãrãteºti ºi în ajunul
acestora.
În Sãptãmâna Albã.
În Postul Sfintelor Paºti.
În Sãptãmâna Luminatã.
În Postul Sfinþilor Apostoli
Petru ºi Pavel.
În Postul Adormirii Maicii
Domnului.
În Postul Naºterii Domnului.
În perioada de la Crãciun
pânã la Boboteazã.



Pe 13 mai, curent, în chiar ziua
Înjumãtãþirii Praznicului Cincizecimii,
providenþial fiind aceastã zi liturgicã în
ziua respectivã de miercuri, Dumnezeu
ne-a ajutat sã ajungã ºi familia noastrã
la înjumãtãþirea Cununiei de aur care
se cinsteºte la 50 de ani de împreunã-
vieþuire, respectiv la împlinirea a 25 de
ani de la nunta noastrã. Într-o zi

binecuvântatã de 13 mai 1994 cu merii
în floare - timpul era mai întârziat în
vremea aceea -, în Biserica
«Schimbarea la Faþã» din cartierul
Poeni, oraºul Târgu-Ocna, preot slujitor
fiind venerabilul Ioan Sãtulu, asistaþi de
naºii Androne ºi Mãrioara Auricã
(Dumnezeu s-o ierte pe naºa noastrã,
cã a trecut la cele veºnice între timp),

ne-am unit prin Taina Nunþii pentru un
jug ºi-o cununã pe care nu le puteam
evalua atunci, dar Dumnezeu ni le-a tot
conturat pânã acum ºi poate, dacã mai
voieºte, va desãvârºi ºi de acum înainte
bunul început.

Cei 25 de ani de împreunã-vieþuire
au adunat nenumãrate amintiri, mai
ales cei din urmã cincisprezece care



au fost marcaþi ºi de harul preoþiei, au
lãsat o amprentã adâncã în familia
noastrã. Acum, ajunºi la Viiºoara sã
pãstorim turma lui Hristos încredinþatã
nouã de Preasfinþitul Dr. Ioachim
Bãcãuanul, Episcopul Vicar al

Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului,
având noi înºine pe copiii noºtri dãruiþi
cu mânã largã de Dumnezeu -
unsprezece la numãr - am invitat câþiva
mai-tineri preoþi prieteni ºi fraþi pentru
împreunã-rugãciune ºi mulþumire pentru
toate binefacerile primite de la

Dumnezeu. Iarãºi, providenþial, au venit
unsprezece preoþi, câte unul pentru
fiecare dar al dragostei noastre oferit de
Dumnezeu. Câte unul împlinit în preoþie
pentru fiecare copil al nostru ce-ºi
lucreazã preoþia de la Botez.

Credincioºii din
Viiºoara s-au
arãtat plini de
evlavie ºi bucu-
rie venind la
aceastã sãrbã-
toare. Însãºi bi-
necuvântarea
Preasfinþitului
I o a c h i m ,
a rh ipãs to ru l
nostru, a fost
asupra noastrã
cu bucurie. ªi
cum sã-I mulþu-
mim lui Dumne-
zeu mai deose-
bit decât prin
ceea ce Biseri-
ca noastrã ne-a
lãsat ca moº-

tenire pentru vremea recunoºtinþei.
S-a început întâi cu cântarea

Acatistului Învierii Domnului. Întreaga
bisericã ºi  pentru întâia oarã, ºi în afara
ei (datoritã noii înstalaþii de sonorizare
pe care chiar în aceastã zi am pus-o în
funcþiune) acordurile de slavã a Învierii

prevesteau ceva ce va urma. Într-adevãr,
în ambianþa celor mai înmiresmate
arome de flori ºi copleºiþi de fiorul
recunoºtinþei am adus slavã lui
Dumnezeu cu rânduiala Te-deumului de
mulþumire urmat de cuvinte de suflet
rostite de pãrinþii Ioan Roncea, Vasile
Panþiru, Petricã Cautiº, precum ºi cele
împletite cu prezentarea activitãþii
noastre publicistice deodatã cu
lansarea ultimei cãrþi  «Poarta
Frumoasã», cuvânt rostit de pãrintele
Cãtãlin Ilie.

Un loc aparte a avut în ºirul
cuvântãtorilor ºi venerabilul ºi mereu
tânãrul nostru naº, Auricã Androne.
Rãmas singur de câþiva ani, se
regãseºte împreunã cu naºa Mãrioara
în copiii ºi finii lor. Dumnezeu sã ni-l
þinã sãnãtos ºi plin de viaþã.

Am mulþumit tuturor pentru
participare. Pãrinþilor, Elisei ºi Ecaterina
Roncea ºi Paraschiva Anãstãsoaie,
fraþilor noºtri de trup, credincioºilor veniþi
de la Gura Vãii-Bârsãneºti - cine-ar
putea sã rupã funiile dragostei? - ºi
tuturor enoriaºilor din Viiºoara,
conducerii Primãriei Târgu-Trotuº,
prezentã ca ºi la alte împliniri pastorale
la Viiºoara ºi tuturor celorlalþi. Dar mai
cu seamã am mulþumit preotesei Nina,
fãrã de care n-am fi scris nimic aici.
Toate florile din lume meritã sã-i
înveºmânte miresia împlinitã.



ªase familii din Viiºoara au
sãrbãtorit pe 1 noiembrie, de la ora
16:00, în biserica din Viiºoara 50 de ani
de împreunã-vieþuire. De fapt aceste
familii au împlinit acest numãr deosebit
de ani în tot decursul vremii din toamna
trecutã pânã acum. Ne-am gândit sã
facem o tradiþie frumoasã pentru acest
eveniment din viaþa familiilor care ajung
împreunã soþi ºi soþii sã împlineascã o
jumãtate de secol de vieþuire-împreunã.
În acest an, familiile: Neculai ºi Maria
Ocneanu, Chiriac ºi Eugenia Drãgoi,
Ion ºi Aneta Forcoº, Neculai ºi Zânca
Vrînceanu, Constantin ºi Sevastiþa
Costin ºi Costicã ºi Tasica Pavalache
au format cununã dimpreunã cu cei
cinci preoþi prezenþi: Paul Vamanu,
Cristian Mazilu, Daniel Nichita,
Valentin Ilie ºi parohul Viiºoarei înaintea
membrilor familiilor lor, a altor
credincioºi din parohie ºi a conducerii
comunei reprezentatã prin Primar,
Viceprimar ºi Contabil. S-a sãvârºit

s l u j b a
festivã de
mulþumire
lui Dumne-
zeu pentru
toate bine-
f a c e r i l e
primite în
cei 50 de
ani trecuþi
în împre-
u n ã - v i e -
þuire ºi s-au rostit ºi cuvinte de apreciere
pentru exemplul extraordinar pe care-l
dã o astfel de manifestare duhov-
niceascã familiilor mai tinere ºi tuturor
categoriilor de vârstã prezente la
festivitate. Cuvânt de bucurie a rostit
pãrintele Daniel Nichita, iar încheierea
am fãcut-o arãtând legãtura tot mai
strânsã între familie ºi Hristos ºi
Bisericã pe mãsurã ce anii se adunã
tot mai mulþi ºi biruitori în sânul acestei
celule a societãþii, familia.

Ca semn al respectului ºi
bucuriei pentru acest eveniment,
fiecare familie a primit ºi o
diplomã deosebitã sugestiv
intitulatã «CUNUNIA DE AUR»
al cãrei text a încercat sã
cuprindã gratitudinea Bisericii
pentru fiecare astfel de familie
binecuvântatã de Dumnezeu. Se
cuvenea sã imortalizãm pentru
istorie, dar ºi în conºtiinþele
generaþiilor mai tinere modelul
familiei trainice, tãria de a suporta
împreunã vicisitudinile vieþii.

Iatã textul Diplomei: «Domnul
Dumnezeu – Care, în purtarea
Sa de grijã cea de mântuire, a
binevoit în Cana Galileii a arãta
nunta cinstitã, prin venirea Sa, ºi a
binecuvântat cãsnicia cu îndestulare

ºi cu dar de prunci ca niºte mlãdiþe
tinere de mãslin –, a binevoit ca robii
Sãi (aici au fost trecute numele soþului
ºi al soþiei)  sã strãluceascã, precum
luminãtorii pe cer, vreme de 50 de
ani, în împreunã-vieþuire.

Pentru binefacerile pe care le-au
primit ºi pentru nãdejdea unor
bãtrâneþi fericite, împlinind cu
inimã curatã poruncile Domnului,
Treimii celei întru tot sfinte ºi de o

Costicã ºi Tasica Pavalache Neculai ºi Maria Ocneanu



fiinþã ºi începãtoare de viaþã Îi
aducem slavã, pentru rugãciunile
Preasfintei Nãscãtoare de Dumne-
zeu, ale Sfântului Ierarh Nicolae ºi
ale tuturor Sfinþilor.

Datã azi, 1 noiembrie 2009, la
Biserica Ortodoxã din Viiºoara,
Târgu-Trotuº.»

Împreunã cu diploma aceasta, soþii au
primit ºi câte o carte cu însemnãri din
vieþile Sfinþilor, anumite minunãþii ale
sfinþilor pe care citindu-le þi le faci trepte
cãtre Împãrãþia lui Dumnezeu. Am fost
onoraþi ºi în acest an de prezenþa mai-
marilor Primãriei Târgu-Trotuº care,
adevãratã încununare a bucuriei, au oferit
fiecãrei familii câte un buchet de flori .

Diplomele oferite din partea parohiei a fost semnate
de Preasfinþitul Dr. Ioachim Bãcãuanul, Episcopul Vicar
al Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului ºi de protopopul
de Oneºti, pãrintele Constantin Alupei ca ºi de parohul
Viiºoarei. Cartea «Minunãþii aghiografice» scrisã pentru
seri de liniºtire va fi o frumoasã aducere aminte de acest
moment aniversar ori de câte ori va fi deschisã ºi gustatã
ca o ofrandã din partea Sfinþilor lui Dumnezeu.

Oaspeþii s-au bucurat apoi ºi din cele ale Martei în
Casa praznicarã, iar în bisericã felicitãrile ºi comuniunea
de dragoste s-au aflat acasã. Nici nu se putea altfel.
Dumnezeu sã fericeascã mai departe ºi aceste familii
minunate care, pe mãsura trecerii anilor, vor cãpãta o tot
mai mare conºtiinþã a rãspunderii lor faþã de cei care le
urmeazã. Fie ca exemplul statorniciei lor sub crucea
frumoasã a convieþuirii împreunã sã fie imbold pentru
familiile mai tinere. La mulþi ani cu sãnãtate ºi bucurie!

Ion ºi Aneta Forcoº Chiriac ºi Eugenia Drãgoi

Neculai ºi Zânca Vrînceanu



Un text foarte cunoscut care
este cuprins în slujba înmor-
mântãrii spune urmãtoarele: «Cu
adevãrat deºertãciune sunt
toate ºi viaþa aceasta este umbrã
ºi vis; cã în deºert se tulburã tot
pãmânteanul, precum a zis
Scriptura: când dobândim
lumea, atunci în groapã ne

sãlãºluim, unde împreunã sunt
împãraþii ºi sãracii. Pentru
aceasta, Hristoase Dumnezeule,
pe robul Tãu acesta, mutat de la
noi, odihneºte-l, ca un iubitor de
oameni».

Aceastã paginã este inevi-
tabilã. Nu poþi sã treci peste ea.
Primul pas în viaþã este ºi primul

spre moarte. Aici vom încerca
sã þinem legãtura cu fiii satului
Viiºoara, mai ales cu cei plecaþi
departe, spre a fi la curent cu
aceste evenimente care
deschid, de altfel, sufletelor
calea cea fericitã spre locul
unde nu mai este durere, nici
suferinþã, nici suspin.

Nãscut în 3 noiembrie 1933, pe
data de 1 mai 2009 s-a dus sã dea
socotealã în faþa Dreptului Judecãtor
de tot ceea ce a fãcut în viaþã.

Lasã în urmã soþia Alexandrina
vãduvã ºi pe copiii Viorica, Ionel, Gina
ºi Vasile orfani de tatã. De la soþia ºi
de la copiii sãi, de la fraþii ºi surorile

sale îºi cere creºtineasca iertare. Cu
toþii sã-l iertãm ºi sã-L rugãm pe
Dumnezeu sã-i ierte pãcatele ºi sã-l
odihneascã în sânul lui Avraam.

Slujba înmormântãrii a avut loc
duminicã, 3 mai, la ora 13:30, la biserica
din Viiºoara.

Dumnezeu sã-l ierte!

De pe data de 31 mai, curent, Ion
Aenãchioaie, din Viiºoara, de pe strada
Bãrneºtilor, nu mai este printre cei vii.
Transportat de urgenþã la Spitalul din
Bacãu, a decedat, lãsând în urmã pe
soþia Maria ºi doi copii. Nãscut în 1
octombrie 1936, la vârsta de 73 de ani
pleacã sã dea rãspuns înaintea lui
Dumnezeu de tot ce a fãcut în viaþã,

ca om, dar ºi de felul în care ºi-a trãit
botezul, acest mare dar primit de la
Dumnezeu prin care avem intrare
slobodã în Împãrãþia Cerurilor.

Înmormântarea, joi, 4 mai, la ora
11:00, a fost prilej pentru cei care l-au
cunoscut, rudenii, vecini ºi prieteni, sã-l
însoþeascã cu rugãciune pe ultimul
drum. Dumnezeu sã-l ierte!

Pomenim aici cu numele ºi data
trecerii în lumea cealaltã pe cei care
au plecat dintre noi pânã la Sfintele
Paºti ale anului 2009:

Doina Ghinea - 10 dec 2008;
Valentin Sfârlea - 19 dec 2008; Chiriac
Cheptãnaru - 5 ian 2009; Ioan Drãgoi -
7 ian 2009; Viºan Anica - 10 ian 2009;
Constantin Drãgan - 23 ian 2009; Lina
Nistor - 24 feb 2009; Ioan Drãgan - 2
mart 2009; Dumitru Popic - 11 mart
2009; Pavãl Sfârlea - 5 apr 2009;
Paraschiva Mãgdãlin - 7 apr 2009.

Dumnezeu sã-i ierte ºi cu drepþii
sã-i odihneascã în Împãrãþia cerurilor!



Parastas la un an la mormântul pãrintelui Costicã Barna

Parastas în cimitir

Dupã o suferinþã istovitoare, la 44
de zile dupã plecarea fratelui sãu
Ioan, pleacã ºi Gheorghe Tisescu. Îl
ºtiam cu numele Ghiþã. Gospodar între
fraþi, acum pe toate le-a lãsat,
nemaiavând grijã de cele trecãtoare
ºi de trupul mult chinuit. Nãscut în 28
octombrie 1928, pleacã dintre cei vii
pe 13 iunie 2009, la vârsta de 81 de
ani, lãsând în urmã trei fete,

Constanþa, Lenþa ºi Maria-Dorina fãrã
de tatã. Sã ne rugãm pentru iertarea
pãcatelui lui ºi pentru odihna veºnicã
în sânul lui Avraam, unde nu este
durere, nici suferinþã ºi nici suspin. L-am
însoþit cu dragostea rugãciunilor
noastre ºi cu lacrimile despãrþirii pe
ultimul drum pãmântesc, marþi, 16 iunie,
când soarele era aproape de zenit, la
ora 11:00. Dumnezeu sã-l ierte!

S-a mutat la cele veºnice  Elena
G. Chenciu, pe data de 22 iunie
2009. O ºtiam cei mai mulþi cu
numele Lenuþa. Mereu plinã de
bucurie, deºi suferinþa îndelungatã
care i-a marcat bãtrâneþea n-a fost
uºoarã. Martor al acuzãrii tuturor
celor plini de putere care ignorã
nevoile sufleteºti, ea fiind prezentã
la bisericã chiar simþindu-ºi de
nedescris greutatea crucii suferinþei
ce-o avea de dus.

Nãscutã în 7 decembrie 1928,
cãsãtoritã cu Mihai Chenciu care o va

lãsa vãduvã pentru ºapte ani, acum
lasã ºi ea orfani de mamã pe Silvica ºi
Gheorghe, fiii care-i avea în viaþã. La
fel ºi pe ginerele Gheorghe ºi nora
Alina, ca ºi pe nepoþii Costel, Silviu,
Valentin, Mihai ºi Simona. A plecat sã
se întâlneascã dincolo cu soþul Mihai
ºi cu fiica Niculina plecatã prea
devreme dintre noi.

Pe ultimul drum  am însoþit-o pe 24
iunie, de la 12:30, în chiar sãrbãtoarea
Naºterii Sfântului Ioan Botezãtorul.
Dumnezeu s-o ierte ºi s-o odihneascã
în Împãrãþia Sa!

Tinca Chiriac nu mai este printre noi.
Într-o ultimã noapte de suferinþã s-a mutat
la Domnul. Cu o searã înainte, lângã patul
suferinþei ºi agoniei sale i-am citit slujba
la ieºirea cu greu a sufletului ºi rugãciunea

pentru cel ce se luptã greu cu moartea.
O amarã suferinþã se cuibãrise în trupu-i
firav ºi în patru-cinci luni a rãpus-o. În
vârstã de 74 de ani, lasã vãduv pe soþul ei
Dumitru ºi orfani de mamã pe copiii

Adriana, Virginia ºi Miticã. Marþi ºi
miercuri, la ora 18:00, i-am fãcut slujba
stâlpilor, iar joi, 25 septembrie, curent,
înmormântarea. Dumnezeu sã-i ierte
pãcatele ºi s-o odihneascã în pace!

Îl ºtiam cu numele Fãnicã. Singur,
necãsãtorit, rãmas cu fratele sãu Gicã,
în curte cu mãtuºa Zamfira Popa,
bunica lor. Anul trecut pleca fratele lor
Nelu printr-o moarte stupidã. În
dimineaþa de 9 noiembrie a fost gãsit
ºi Fãnicã fãrã suflare. De-abia avea
42 ani. Sora lor care-i avea în grijã l-a
adus  la bisericã în sicriu. Pe 10
noiembrie, curent, la ora 14:30 a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã-l ierte!

Pe 14 noiembrie, curent, o veste
tristã a îndoliat satul Viiºoara: Bibiana
Sergentu, vãduvã destul de tânãrã, a
plecat dintre noi. Cei doi copii studenþi
au rãmas ºi fãrã mamã. Marþi, 17
noiembrie, curent, a fost înmor-
mântarea. Dumnezeu sã o ierte!



Slujbã la Troiþa de pe câmp închinatã Sfintei Cuvioase Parascheva - Viiºoara, 26 octombrie 2008

De multã vreme suferea pe o
cruce amarã. Pe 15 noiembrie, curent,
dupã sãvârºirea Sfintei Liturghii în
bisericã, Dumnezeu a chemat la odihnã
veºnicã pe robul Sãu Mihalache Costin
din Viiºoara, la vârsta de 82 de ani. Anul
trecut împlinise 50 de ani de împreunã-
vieþuire cu soþia sa Dumitra care i s-a

dãruit cu jertfire exemplarã pânã în ziua
de azi. De acum nu mai este cu trupul
printre noi decât predicându-ne din
sicriu pânã miercuri, 18 noiembrie, ora
11:00, când a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã-l ierte ºi cu sfinþii sã-l
odihneascã acolo unde nu este durere,
ci fericire veºnicã.

Dupã o suferinþã grea ºi destul de
lungã, mai ales dupã pierderea soþiei
Georgeta, Dumitrache Drãgan a plecat
din lumea aceasta. Pe 21 noiembrie,
de sãrbãtoarea Intrãrii în Bisericã a
Maicii Domnului, a luat sfârºit ºi viaþa
lui pãmânteascã. Dumnezeu sã-l ierte
ºi cu sfinþii sã-l odihneascã!

Cei care îºi dau viaþa pentru alþii se
numesc eroi. Poate ne întrebãm de ce
trebuie unii sã ajungã eroi, ce cauzã
determinã rãzboaiele, mai ales între
creºtini? Iatã-l pe Sfântul Nicolae

Velimirovici explicându-ne care este
cauza rãzboaielor:

„Necredinþa este jignire adusã
Fãcãtorului ºi Þiitorului lumii, dispreþuire
ºi rãstignire a doua oarã a lui Hristos

Domnul, întru al Cãrui Nume sunt
botezate popoarele creºtine ºi Cãruia s-au
jurat credinþã. Iar orice jignire adusã lui
Dumnezeu, dacã nu se face pentru ea
grabnicã pocãinþã, aduce nenorocire:
secetã, inundaþii, boalã, dezordine, crizã,
regres în toate privinþele - ºi rãzboiul ca
încununare a tuturor nenorocirilor.“
(Rãzboiul ºi Biblia, Ed. Sophia,
Bucureºti, 2002, p. 157)

Prin urmare, eroii au plãtit, prin jertfa
lor supremã, pãcatele generaþiei lor, ale
strãmoºilor noºtri. Ar trebui sã ne
gândim mereu la grabnica pocãinþã
pentru pãcatele noastre ori de câte ori
intrãm pe sub clopotniþã în curtea bisericii
ºi vedem, în stânga, crucile care
amintesc de eroii satului Viiºoara. Ca nu
cumva sã vinã peste noi ultima pedeapsã
a lui Dumnezeu care este rãzboiul.

Apoi sã îngrijim, cum s-a ºi început
cu noul gard ºi canalizarea, locul
dinaintea monumentelor funerare cu
florile recunoºtinþei noastre ºi cu
rugãciunea ca Dumnezeu sã-i ierte pe
eroii noºtri ºi cu drepþii sã-i odihneascã!



Sfinþirea Troiþei închinatã
«Schimbãrii la Faþã a Domnului»

- Vãratici, 13 noiembrie 2008

Paºtile cele sfinte nouã astãzi s-a
arãtat. Viiºoara s-a înnoit ºi s-a luminat.
Pentru prima datã în istoria bisericii de
aici sãrbãtoarea Învierii a fost marcatã
de sosirea Sfintei Lumini care, cu
câteva ore mai înainte, a coborât din
cer peste lespedea Sfântului Mormânt
din Ierusalim. Adusã de acolo, în felinare
speciale, cu avionul, la iniþiativa
Patriarhiei Române, ºi de la aeroport
îndatã cu maºina ºi la Protoieria

noastrã de la Oneºti, în jurul orei 23:30
delegaþia parohiei noastre formatã din
consilierul Vasile Hoha ºi elevul
seminarist Elisei Roncea ne-au adus-o
ca pe un fulger pânã în faþa Sfântului
Altar.

Aºa a ajuns Sfânta Luminã de la
Ierusalim pânã la Viiºoara, la slãvitul
Praznic al Paºtilor anului 2009.

Atmosfera din bisericã deja era alta
decât cea obiºnuitã. Ceva minunat se

presimþea cã se întâmplã, deºi pânã
cãtre miezul nopþii minunea era încã
tainã pentru credincioºi. La ora 23:00
s-a început, cu glas lin ºi dulce slujba
Canonului Sâmbetei celei Mari.
Credincioºii începurã sã soseascã în
numãr tot mai mare, umplând biserica
ºi spaþiul din jurul ei. La 23:40 s-a
încheiat cântarea Canonului ºi îndatã
s-a împlinit închinarea preotului la
icoanele de pe catapeteasmã ºi la cele
de pe iconostase pentru sãvârºirea
Sfintei Liturghii. Apoi, dupã îmbrãcarea
în veºmintele luminoase ale învierii,
credincioºii au fost anunþaþi de iminenta
minune: sosirea Sfintei Lumini de la
Ierusalim. Li s-a arãtat ºi mãnunchiul
de 33 de lumânãri adus de la Ierusalim
ºi care fusese deja aprins în alt an chiar
la Sfântul Mormânt al Mântuitorului cu
Lumina necreatã venitã din cer. Cu
acest mãnunchi adãugat altuia cu care
va ajunge Sfânta Luminã în bisericã se
va dãrui credincioºilor prezenþi darul lui
Dumnezeu. Deja delegaþia parohiei
intrase în comuna Târgu-Trotuº, iar
clopotul cel mare din clopotniþa parohiei
Viiºoara rãsuna în dangãt rar de
aºteptare, anunþând ceva inedit. Când
Sfânta Luminã a ajuns la porþile bisericii,
deodatã toate clopotele ºi toaca au
rãsunat de bucurie pentru împlinirea
acestei aºteptãri ºi, în întunericul total
din bisericã ºi dimprejurul ei, feºtilele
arzânde cu Sfânta Luminã au coborât,
parcã din cer, ca un fulger spintecând
întunericul ºi oprindu-se în faþa Sfântului
Altar. De acolo au fost luate, s-a aprins
candela de pe Sfânta Masã ºi îndatã
întorcându-se preotul cãtre credincioºi
– deja era miezul nopþii – cu
mãnunchiurile de lumânãri arzând cu
flãcãri neobiºnuite s-a auzit dorita
strigare pascalã: Veniþi de primiþi
luminã!

Ce minunatã a fost
clipa! Sã-I mulþumim lui



Locuinþã distrusã de furia apelor la Schineni

Consilierii împãrþind ajutoare

Dumnezeu pentru acest mare dar al Sfintei
Lumini! Toatã biserica s-a inundat de

luminã. Unii credincioºi, amintindu-ºi cã în câteva
minute de la sosirea Sfintei Lumini la Mormântul
Domnului, aceasta este într-adevãr imaterialã ºi nu
arde, s-au atins de ea ºi, datoritã credinþei lor, au
mãrturisit cã în bucuria nespusã pe care o simþeau
în inimã li s-au pãrut cã ºi flacãra din mâna lor era
altfel decât cea obiºnuitã. Am ieºit cu toþii afarã în
acordurile cântãrii pascale: „Învierea Ta, Hristoase
Mântuitorule, îngerii o laudã în ceruri, iar pe noi pe
pãmânt ne învredniceºte cu inimã curatã sã Te
mãrim!“

Sute de credincioºi, cine putea oare sã-i numere,
au participat cu aleasã simþire la anunþul bucuriei:
Hristos a Înviat! Înainte de intrarea în biserica
luminatã au fost anunþaþi toþi cei prezenþi – ºi erau
atâþia veniþi de departe sã-ºi împlineascã dorul vederii
pãrinþilor ºi a satului lor natal – de lansarea site-ului
parohiei Viiºoara denumit www.potirulviisoarei.ro
în care vor putea de acum încolo sã-ºi creeze o punte
de legãturã ºi prin acest mijloc tehnic cu cei de
acasã ºi cu parohia Viiºoara cu toate activitãþile ei.

A urmat apoi Utrenia Învierii, minunata alcãtuire
pascalã cu desele cãdiri în toatã biserica, preotul fãcând
neobiºnuit de repede aceste tãmâieri, arãtând astfel
modul grabnic în care vestea învierii lui Hristos a pãtruns
prin toate ungherele Ierusalimului ºi pânã la marginile
lumii. Ca un înger vestind cu bucurie Învierea în zbor
înalt ºi repede aºa am înþeles iuþeala neobiºnuitã a
acestor tãmâieri pascale. Apoi Sfânta Liturghie a
Sfântului Ioan Gurã de Aur, punctul culminant al
Praznicului la care cei care au început sã guste din
mãreþia tainei euharistice n-au mai putut pleca acasã.
ªi pânã spre zori, desfãtarea ne-a fost copleºitã de
prezenþa realã a lui Hristos cel rãstignit ºi înviat Care a
venit în mijlocul nostru, dupã învierea Sa, zicându-ne:
Pace vouã! I-am vãzut
rãnile, semnele sufe-
rinþei cauzate de
pãcatele noastre ºi,
umilindu-ne, ne-am
bucurat cã El, cu
moartea Sa pe moarte
cãlcând, ne-a rãscum-
pãrat pe noi din
blestem. Când aºe-
zam pe paginile site-
ului parohiei aceste
gânduri ne pregãteam
deja pentru Vecernia
celei de a doua zile a
Paºtilor, aºa numita A
doua Înviere.

Ne-am întâlnit
iarãºi în jurul acele-
iaºi Lumini rãmasã
aprinsã în Sfântul

Altar, nãdãjduim ca toatã Sãptãmâna Luminatã, pentru ca toate
slujbele din aceastã Sãptãmânã aleasã sã fie binecuvântate de
inundarea cerescului dar primit, aºa cum am spus la început, pentru
prima datã în parohia Viiºoara în acest an al mântuirii, 2009. Slavã
lui Dumnezeu pentru toate!



În anul mântuirii 2009, în primele
duminici de peste an s-au ţinut în biserica
din Viişoara, la sfârşitul Utreniei, scurte
cateheze privitoare la Sfânta Liturghie. Iată
temele fiecărei cateheze, în ordinea lor:
Cateheza 1: Pregătirea îndepărtată pentru Sfânta
Liturghie (împăcarea cu semenii şi cu Dumnezeu)
Cateheza 2: Pregătirea apropiată pentru Sfânta
Liturghie (pregătirea exterioară şi interioară –
spălare şi rugăciune, împlinirea canonului pentru
Sfânta Împărtăşanie etc.)
Cateheza 3: Aducerea darurilor: prescurile şi
vinul (simbolistica pâinii şi a vinului)
Cateheza 4: Adunarea în biserică, închinarea
preotului şi îmbrăcarea în veşminte (însemnătatea
veşmintelor, îmbrăcarea întregii Biserici cu
veşmintele, Biserica – Trupul lui Hristos)
Cateheza 5: Proscomidia (practic, în mijlocul
bisericii, cu lămuriri la fiecare acţiune)
Cateheza 6: Simbolistica spaţiului bisericii (Altar,
Naos, Pronaos - semnificaţii)
Cateheza 7: Pregătirea în biserică pentru Sfânta
Liturghie (cele şapte Laude)

Preacuviosul pãrinte arhimandrit
Epifanie, duhovnicul ºi ctitorul
complexului monahal de pe Mãgura
Ocnei, s-a apropiat de vârsta celor mai
tari, dupã cuvântul Psalmistului: 80 de
ani. Ziua aniversarã a fost pe 30
octombrie, curent. Mai înainte cu
câteva zile preoþii Protoieriei Oneºti au
putut fi împreunã la înainte-prãznuire,
ziua de 30 fiind într-o vineri care
întotdeauna are program de slujire
specificã fiecãrei parohii.

Prin urmare, ziua de luni, 23
octombrie, curent, ne-a adus bucuria
întâlnirii cu venerabilul pãrinte Epifanie

ºi cu obºtea Mãgurii aflatã sub
ascultarea Maicii stareþe Lavrentia,
sora de trup a pãrintelui Epifanie.

Sub protia pãrintelui protoiereu
de Oneºti ,  Constantin Alupei,
Preasfinþitul  Ioachim Bãcãuanul deºi
era aºteptat n-a putut fi prezent din
motive pastorale,  un sobor de
unsprezece preoþi, la stranã corala
Ierotheos a preoþilor Protoieriei
Oneºti,  în bisericã mulþime de
credincioºi ºi obºtea Mãnãstirii am
format împreunã glasul mulþumirii
Bisericii pentru binefacerile primite
de pãrintele Epifanie în cei 80 de ani

de vieþuire.  Sfânta Liturghie
înãlþãtoare, cuvintele de simþire
adresate de pãrintele protoiereu cu
privire la viaþa celui sãrbãtorit,
mulþumirea pãrintelui Epifanie cãtre
credincioºii din parohiile învecinate ºi
cãtre preoþii care l-au ajutat în cei
douãzeci de ani de când a venit pe
aceste locuri istorice, toate aceste
evenimente au marcat prima parte a
zilei.

A urmat apoi cuvenita masã
obºteascã ºi despãrþirea cu urãri de
sãnãtate. La mulþi ani, Preacuvioase
pãrinte arhimandrit Epifanie!

Cateheza 8: Pregătirea preotului pentru
binecuvântarea mare a Sfintei Liturghii
Cateheza 9: Binecuvântarea mare:
Binecuvântată este Împărăţia…
Cateheza 10: Ectenia mare (semnificaţia
cererilor)
Cateheza 11: Antifoanele şi simbolismul lor
(prevestirile Vechiului Testament despre Mesia,
Ps. 102; 45)
Cateheza 12: Vohodul Mic (ieşirea la cuvânt a
lui Hristos)
Cateheza 13: Simbolistica închinării: Veniţi să ne
închinăm… şi Sfinte Dumnezeule…
Cateheza 14: Taina Cuvântului (Apostol,
Evanghelie, predică)
Cateheza 15: Rugăciunea întreită (pentru cei
vii, pentru cei adormiţi, pentru cei chemaţi)
Cateheza 16: Rugăciunea celor credincioşi
(pregătire pentru întâmpinarea Domnului –
conştientizarea nevredniciei celor credincioşi de
a fi părtaşi aducerii Jertfei lui Hristos)
Cateheza 17: Rugăciunea cântării heruvimice şi
simbolistica cădirii (pregătirea pentru Vohodul Mare)

Cateheza 18: Vohodul Mare (Intrarea cea Mare
– suirea pe Golgota la moarte împreună cu
Hristos – coborârea de pe Cruce şi punerea în
Mormânt)
Cateheza 19: Plinirea rugăciunii pe Golgota
(rugăciunea pregătitoare pentru îmbrăţişarea
iubirii)
Cateheza 20: Îmbrăţişarea păcii (Să ne iubim
unii pe alţii…)
Cateheza 21: Rostirea Crezului (aceeaşi părere
despre Sfânta Treime şi lucrarea mântuirii în Biserică)
Cateheza 22: Binecuvântarea arhierească (Sfânta
Treime împarte daruri poporului îngenuncheat
înaintea Ei, gata pentru Jertfa lui Hristos)
Cateheza 23: Rugăciunile Anaforalei Liturgice
(prefacerea Darurilor prin Duhul Sfânt –
Cincizecimea Liturghiei)
Cateheza 24:  Tatăl nostru
Cateheza 25: Împărtăşirea credincioşilor
Cateheza 26: Importanţa înţelegerii Sfintei
Liturghii
Cateheza 27: Liturghia de după Liturghie (Cu
pace să ieşim!)
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Târgu-Trotuº, 6 septembrie 1992 - veterani din comuna
Târgu-Trotuº

(cei mai
mulþi sunt

din Viiºoara)

Pelerinajul este cãlãtorie spre cer, revelaþie de noi
valori la fiecare ieºire din cotidian ºi odihnire sub tâmple
de porþi ale cerului.

Pe 25 ºi 26 august am împlinit un dor de liniºtire în
tãcerea ºi frumuseþea mânãstirilor moldave. Nãdãjduim
ca acest pelerinaj sã fie o experienþã care sã atragã
doritori în a sãvârºi unul mãcar în aceastã toamnã cu
credincioºii parohiei noastre pe acelaºi traseu sau altul
asemãnãtor.

Iatã pelerinajul de acum: primul popas a fost la
Mânãstirea Vãratec.

Apoi, la Mânãstirea Agapia. Peste tot flori ºi liniºte. În
biserici, sfinte moaºte ºi mireasmã de cer. Întorºi la Târgu-
Neamþ, am pornit spre inima munþilor nemþeni, la
Mânãstirea Neamþ cu vestitu-i sfânt necunoscut, la
Mânãstirea Secu cu Moaºtele Sfântului ierarh Varlaam ºi
Mânãstirea Sihãstria cu locurile memoriale ale chiliei
Pãrintelui Cleopa ºi ale celorlalþi mari nevoitori ai Sihãstriei.
De aici am pornit spre judeþul Suceava, trecând pe la
Boroaia ºi închinându-ne în Biserica ce adãposteºte racla
cu trupul neputrezit al marelui duhovnic, preacuviosul 
pãrinte Ilarion Argatu. Pe searã am ajuns la Mânãstirea

Putna unde am fost ºi cazaþi peste noapte. Seara ºi
dimineaþa urmãtoare ne-au fost ocazii binecuvântate de
a participa la slujba îngereascã de aici.

Dupã Sfânta Liturghie, a doua zi, pe 26 august, am
plecat spre schitul Sihãstria Putnei unde am fost
binecuvântaþi iarãºi cu sãrutarea de Sfinte Moaºte ºi
cinstirea izvorului Maicii Domnului peste care s-a ridicat
o minunatã bisericã de lemn, acum în definitivare. Am
coborât apoi la Suceava, la Mânãstirea Sfântului Ioan
cel Nou, închinându-ne la Sfintele lui Moaºte.

Încheierea pelerinajului ne-a fost la Sfânta
Episcopie a Romanului unde am fost binecuvântaþi în
mod deosebit pe Preasfinþitul Episcop Vicar Dr. Ioachim
Bãcãuanul, închinându-ne în Catedrala Episcopalã ºi
la Sfintele Moaºte dinãuntru ca ºi la felonul Sfântului
Ioan Gurã de Aur ce se pãstreazã aici.

Întorcându-ne acasã, ne-am oprit la biserica
noastrã din Viiºoara sãvârºind Acatistul Maicii Domnului
«Potirul nesecat» ºi mulþumindu-I lui Dumnezeu pentru
ajutorul dat în aceastã cãlãtorie de suflet.

Ar putea fi acest traseu, potrivit pentru douã zile, o
provocare pentru viiºoreni?


