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Apare cu binecuvântarea PS Dr. Ioachim Bãcãuanul,
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului

Stimaþii mei consãteni,
Cu credinþã, iubire

ºi dragoste creºtinã,
eu, Valeria Nica Chiriþã – Geta –
dãruiesc sprijinul financiar necesar
pentru tipãrirea anuarului parohiei

«Sfântul Nicolae» Viiºoara
– 6 decembrie 2010 –,

primind binecuvântarea pãrintelui
nostru paroh Petru Roncea.

Îmi îngãdui sã cunoaºteþi din viaþa
ºi activitatea soþului meu,

Misail Chiriþã,
nãscut în noaptea Învierii

din 4 aprilie 1922, prin câteva
însemnãri „In memoriam“.

Dacã am fi primit aprecieri
pentru munca redacþionalã ºi
pastoralã de la oricine altcineva, se
cuvenea sã le tãcem. Dar când
aprecierile vin de la ierarhul locului,
ele devin binecuvântare ºi se cade
a le vãdi, cãci binecuvântarea
ierarhului nu se revarsã doar asupra
unei persoane, ci, prin ea, întregii
comunitãþi parohiale ce se bucurã
de darurile lui Dumnezeu. Iatã dar
ce ne transmite Preasfinþitul Dr.
Ioachim Bãcãuanul, Episcopul Vicar
al Arhiepiscopiei Romanului ºi
Bacãului: „Felicitari pentru
Potirul Viiºoarei ºi pentru situl
parohiei; foarte frumos, cu multe
informaþii utile pentru credincioºi

APRECIERE PENTRU
«POTIRUL VIIªOAREI» DIN PARTEA

PS DR. IOACHIM BÃCÃUANUL
ºi lumea care doreºte sã vã
cunoascã activitãþile multiple ale
comunitãþii. Parohia dvs. este un
model pentru  Arhiepiscopia
noastrã, precum ºi un bun
exemplu pentru alte parohii
care doresc sã se  împãr-
tãºeascã din experienþa  frãþi-
ilor voastre de la Viiºoara.
Dumnezeu sã vã binecuvânteze
ºi sã vã aibã pururea în paza Sa
cea cereascã!“

 Mulþumim, Preasfinþia Voastrã,
pentru aceste cuvinte de bucurie!

Sã ne ridicãm, dar, la exi-
genþele Evangheliei pentru a
deveni întru adevãr candidaþi la
Înviere. Dumnezeu sã ne ajute!
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Au trecut aproape ºase 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. Enoriaºii parohiei Viiºoara au ºansa
de a urmãri nu doar digital aceastã revistã trimestrialã, ci chiar
sã o citeascã în fapt de searã ºi-n timp de rãgaz întru liniºtire
sufleteascã. «Sarea pãmântului» se poate urmãri , 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 ºase 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».

Suntem în faþa unei noi opere de spiritualitate scrisã de
cãtre pãrintele Petru Roncea ºi aceasta a opta carte este a
opta treaptã montatã de el pânã acum ca o scarã a cerului
pe care, dacã urcãm ºi dacã punem în practicã tot ce s-a
scris în cãrþile pãrintelui, cred ºi am convingerea cã am urcat
ºi noi opt trepte pe urcuºul nostru duhovnicesc.

Aceastã nouã carte numitã «Credinþa Sfinþilor» sau
urcuºul duhovnicesc cãtre comuniunea Sfinþilor este o carte
care va aduce un plus de spiritualitate celor care doresc sã
se înduhovniceascã, sã meargã cãtre Împãrãþia lui
Dumnezeu.

ªtim cã Hristos a venit în lume la plinirea vremii nu sã
întemeieze o nouã împãrãþie umanã, ci sã deschidã
Împãrãþia lui Dumnezeu ºi ne-a pus pe noi pe o cale cãtre
aceastã Împãrãþie, El mergând înainte ºi amintindu-ne
permanent cã «Împãrãþia Mea nu este din lumea aceasta».
Deci în aceasã lume ne pregãtim ca într-un pridvor al
Împãrãþiei lui Dumnezeu. Sau, mai bine zis, lumea aceasta
este apendicele unei cãrþi. Dincolo aflãm conþinutul. Dar
pentru a intra ºi a trãi plenar conþinutul Împãrãþiei lui
Dumnezeu trebuie sã ne pregãtim asiduu în aceastã
Împãrãþie de pe pãmânt care de fapt este pridvorul celeilalte
Împãrãþii. În aceastã lume avem nevoie de sprijin. De sprijin
duhovnicesc care ne focalizeazã atenþia cãtre Hristos,
Soarele Dreptãþii. ªi cred cã, citind aceastã carte, cãutãtorii
Împãrãþiei lui Dumnezeu vor gãsi în ea esenþã, apã vie,
spiritualitate, nãdejde ºi credinþã pentru ca aceste virtuþi sã-i
ajute sã acceadã cãtre Împãrãþia lui Dumnezeu.

Este vorba de o carte de scurte meditaþii spirituale care
au un titlu semnificativ ºi consider cã aceste titluri sau aceste
meditaþii vor fi un fel de trepte care ne vor ajuta la urcuºul
duhovnicesc ºi ne vor da nãdejde cã, retrãind sau urcând pe
o treaptã superioarã, de acolo vom distinge alte valori, alte
sensuri ale vieþii ºi ne vom desprinde de întunericul acestei
lumi pentru ca sã vedem pe Soarele Hristos Care este
totdeauna deasupra noastrã ºi ne cheamã.

A OPTA TREAPTÃ PE SCARA CERULUI
Preot Petru Roncea: CREDINÞA SFINÞILOR

Totodatã cred cã aceastã carte ne ajutã sã trãim în
comuniune. ªi nu întâmplãtor autorul inspirat i-a pus numele
«Credinþa Sfinþilor». Pentru cã de fapt Sfinþii au experiat deja
credinþa lucrãtoare prin iubire în aceastã lume. ªi Sfinþii,
care sunt casnicii ºi prietenii lui Dumnezeu, au trãit totdeauna
în comuniune ºi au comunicat între ei trãind comunitatea
de persoane. De aceea au ajuns în comuniunea Sfinþilor în
Împãrãþia lui Dumnezeu. Deci numai în comuniune ne putem
defini. În egoism nu ne putem defini. Dar în comuniune cu
ceilalþi ne putem defini ºi Sfinþii, care sunt modele pentru
noi, paradigme ºi icoane, ne ajutã pe noi, care strãbatem
labirintul acestei lumi, sã trãim aºa cum au trãit ei plenar
viaþa în Hristos sau Evanghelia.

Sfinþii au avut atâta credinþã cã s-au gândit ºi la cei care
nu au credinþã, nu doar la cei care nu au mai dezbrãcat haina
de nuntã a Botezului. ªi iatã cã, dacã ei au devenit modele,
s-au adãpat de la izvoare, au devenit însãºi izvoarele dãtãtoare
de har ºi de binecuvântare, izvoare þâºnitoare spre viaþa
veºnicã, cum spune Mântuitorul în Evanghelie.

Binecuvântãm pe pãrintele Petru Roncea, autorul celei
de a opta treaptã a cãrþilor sale de spiritualitate, de învãþãturã
creºtinã, ºi ne rugãm lui Dumnezeu sã-i dea ºi alte trepte
care sã-i inspire pe creºtini în urcuºul lor duhovnicesc.
Totodatã binecuvântãm apariþia acestei noi cãrþi de reflecþii
creºtine, gândind permanent cã ea va aduce o cãrãmidã în
plus la edificiul spiritualitãþii înaintaºilor ºi dorind ca cei care
vor parcurge aceastã carte, preoþi ºi credincioºi, sã-ºi
îmbunãtãþeascã viaþa, sã-ºi înlocuiascã pãcatele cu virtuþile,
sã-ºi însuºeascã învãþãtura cea adevãratã a Sfintei noastre
Biserici Ortodoxe ºi sã ajungã în Împãrãþia lui Dumnezu,
scopul ºi finalitatea vieþii noastre de pe pãmânt.

Dr. Ioachim BÃCÃUANUL
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei

Romanului ºi Bacãului



Au tre-
cut şapte ani
(în 2000, n.n.)
de la plecarea
dintre noi, la
30 septem-
brie 1993, a
regretatului
Misail Chiriţă,

talentat actor, la teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra“
din Bucureşti, rămas în amintirea noastră ca OM,
cât şi ca ARTIST. Născut pe plaiurile basarabene,
în com. Pituşca din codrii Lăpuşnei, fiu de preot,
Misail a urmat Seminarul Teologic din Chişinău
(refugiat, în iunie 1940, împreună cu o parte din
colegi, şi repartizaţi la Mizil), a fost încorporat (1942)
la Şcoala de subofiţeri din Sibiu şi încadrat apoi în
Reg. 3 Olt, la Slatina, în 1944, ca sergent T.R. În
timpul luptelor de după 23 August 1944 a condus
un pluton de branduri în apropierea Bucureştiului,
fiind rănit la picior. A fost distins cu medalie. În 1945
şi-a terminat studiile medii la Şcoala Normală din
Câmpulung-Muscel. A urmat apoi Institutul de Teatru
pe care l-a absolvit în 1951, an în care se căsătoreşte
cu Valeria Geta Nica, studentă la Conservator.

Remarcat ca un tânăr actor talentat de către
renumita actriţă Lucia Sturdza Bulandra – a fost
repartizat la Teatrul Municipal, ulterior „Lucia Sturdza
Bulandra“ – unde a activat până la pensionare.
Misail Chiriţă s-a remarcat încă din Seminar prin
talentul său, având o voce amplă, puternică, de
bas-bariton, o dicţiune clară, articulată, o vorbire
expresivă cu intonaţiile aferente cerute de textul
literar sau mult mai valoroasă în demonstraţie de
neîntrecut în recitările poeziilor.

Deşi alţi colegi ai săi de clasă îl întreceau
în dezvoltarea fizică, tânărul recitator Misail
Chiriţă arăta calităţi artistice nebănuite în fiinţa
sa mai firavă, când chipul feţei sale căpăta alte
nuanţe, când ochii săi mari, luminoşi şi foarte
expresivi te cucereau, iar cuvintele şi vocea sa
apăreau ca a unui personaj „şcolit“ deja de
multă vreme. Actorul devenea în acele momente
un artist cu capacitatea de transformare a
conţinutului imaginilor din poezie în realitatea
vie a trăirii sale. Actorul trăia intens, expunea şi
convingea astfel înţelesul lărgit al ideilor, al
imaginilor, al metaforelor din poezie.

S-a dus vestea despre el, despre felul
de prezentare cu artă evoluată a poeziilor,
uneori citite de noi, elevii, dar nepătrunsă cum
trebuie, însă foarte reuşită în momentele de

                     In memoriam
ACTORUL MISAIL CHIRIŢĂ

interpretare ale lui Misail. De necrezut, dar
aşa am numit-o trăire – transfigurare – forţă
de transmitere care arde, talent de la
Dumnezeu în fiinţa unui tânăr necunoscut.

Era modest, extrem de modest, puţin
retras, aşezat, cânta în corul şcolii. Era uneori
gânditor şi preocupat de felul de a vorbi cât
mai corect şi clar, sonor, fie la răspunsuri la
lecţie, fie la discuţi cu colegii. Când râdea era
o cascadă de valuri ale vocii sale puternice şi
totuşi natural, prietenos, expozitiv, iubitor de
poezie şi muzică. Avea un scris îngrijit cu litere
obişnuite, dar rotunde clare.

În anul 1940, la începutul anului
calendaristic, s-a anunţat un concurs de poezii
patriotice. Colegul nostru de clasă, poet –
Tămârcă Ghe. – a scris o reuşită poezie
patriotică „Din Roma Cezara“. Misail a fost ales
ca la manifestarea artistică din 24 ianuarie 194,
în cea mai frumoasă sală a oraşului – Sala
Eparhială – să recite poezia colegului său.

Actorul Misail Chiriţă a electrizat întreg
auditoriul cu vocea ş i  talentul său de
interpretare, încât rezidentul regal al Ţinutului
Nistru Gr. Cozacliu a premiat cu 3000 de lei pe
excelentul recitator şi la fel pe autorul versurilor.
Aproape 300 de elevi ai seminarului cunoşteau
pe dinafară poezia şi-o  cunoaştem la fel şi azi.
Frumoasă poezie patriotică! Domnul redactor
şef al revistei „Destine“, Victor Gh. Stan a oferit
spaţiul necesar ca această poezie să fie
publicată în revistă în anul 1993, septembrie.
Un gest de sensibilitate şi apreciere pentru
poezia română din Basarabia. Acest episod al
vieţii de dinainte de război al tânărului Misail
este important, căci şi la Institutul de Teatru li se
cerea studenţilor ca în fiecare săptămână să
recite fiecare o altă poezie, necesară variaţiei
de interpretare, al conţinutului diferit mereu al
altor poezii, a stăpânirii şi cuceririi auditoriului
în situaţii noi, al exerciţiului teatral. Lui Misail i-au
prins bine exerciţiile din pură dorinţă a sa, ca
elev la Chişinău sau la Câmpulung Muscel,
sau la Şcoala de ofiţeri de la Sibiu, unde iarăşi
s-a afirmat, până să ajungă la Bucureşti, unde
i-a fost visul împlinit. (…)

Moartea tatălui său, preot împuşcat de
sovietici la începutul războiului, 1941 – iar
fratele Nicolae, preot la Galoveni-Călăraşi,
ridicat chiar în timpul slujbei şi deportat în
Siberia în 1946 unde a murit în 1949 la Taişet
– Federaţia Rusă –, l-au afectat mult, i-au lăsat

urme. Misail era cu tot sufletul său pentru
locurile natale, pentru şcoala pe care a făcut-o
la Chişinău, şi păstra legătura cu foştii săi
colegi, venind la unele întâlniri ale noastre –
căci eram foşti colegi de clasă seminarială. Nu
venea singur, ci cu distinsa sa soţie Nica
Valeria Chiriţă, talentată dirijoare, cu multe
premieri ale corului condus la Colegiul Naţional
„Mihai Viteazul“ din Bucureşti, cu imprimări la
radio, imprimări pe discuri, concerte în
străinătate, concerte la Chişinău, Ghidighici,
Răciula, Pituşca din Republica Moldova.

Misail Chiriţă lua parte la repetiţiile corului
Colegiului amintit. Cunoscând tehnica vocală,
ajuta pe elevi în exprimarea corectă, emisiune
vocală îngrijită, rotundă, respiraţia cerută în
frazele muzicale, a expresivităţii feţei coriştilor
şi alte cunoştinţe necesare educării vocii. Cultul
limbii române, sensibilitatea artistică erau
jaloanele sale necesare pe drumul afirmării

artistice şi educaţiei tinerei generaţii. Deşi era
bolnav, pensionarul Misail Chiriţă a recitat din
„Cântarea României“ a lui Alecu Russo în
programe artistice ale corului „Limba noastră“
din Bucureşti, în anii de după 1980. Din cele ce
cuvânta Misail nu lipsea nicicum
„Limba noastră“ a lui Alexei Mateevici,
o frumuseţe de interpretare a

Fratele lui Misail, preotul
Nicolae, deportat la Taiºet



actorului Misail cu suflul său patriotic
puternic înmiresmat.

La ultima noastră întâlnire
colegială din 28 septembrie 1993, Misail nu a
putut veni. Dar a participat soţia sa, Valeria.
Glasul lui Misail imprimat pe casetă audio cu
Limba noastră a fost aplaudat, cu atât a luat
parte la întâlnire, şi a fost prezent alături de
noi. Printre invitaţii de la Chişinău a fost şi
fostul coleg Ursu Ieremia care, la 30 septembrie
1993, urma să vină la Misail – după 53 de ani
de la despărţirea din 1940! Dar inima lui Misail
a cedat.

Fie binecuvântat de colegii preoţi acest
talentat şi minunat artist, Om cu drag de
Basarabia românească, să fie pomenit de cei
rămaşi în viaţă. Soţia sa şi rudele ei au grijă
de cel ce mai înainte de vreme s-a ridicat acolo
sus spre slăvile cerului primitor, pomenit în
slujbe creştine şi îngrijind mormântul său din

cimitirul „Eternitatea“,
local i tatea Vi işoara,
comuna Târgu-Trotuş,
jud. Bacău.

La pomenirea de un
an (1994) de la moartea
sa, la Viişoara au venit
rudele de la Pituşca,
Chişinău. Iată ce a spus
inimosul fost coleg Petrică
Popa: „Iar acum, dragii mei, închei cu ceea ce
trebuia să încep: impresii despre călătorie şi
dialogul nostru cu cel ce ne-a părăsit. Dacă
până acum un an Misail ne vorbea, ne cânta,
azi noi toţi îi vorbim, iar el ne ascultă în tăcere.
Are loc un dialog ciudat spre marele nostru

Cu talent şi statornică dragoste de teatru şi-a
slujit cu credinţă chemarea şi a năzuit neîncetat
către împlinire.

A trăit şi a murit cu dorul Basarabiei natale
unde-şi ţesuse cele dintâi vise şi în fiinţa căreia îşi
ştia trupul părintelui său, preotul Istrati Chiriţă, parohul
din Pituşca, împuşcat de NKVD, şi pe fratele Nicolae,
preot la Galoveni, deportat în 1946 şi decedat la
Taişet, în Federaţia Rusă, în anul 1949.

Tânărul, născut în 4 aprilie 1922, a urmat
cursurile Seminarului Teologic din Chişinău, ale
Şcolii Normale «Carol I» din Câmpulung Muscel
şi a absolvit Institutul de Teatru din Bucureşti, în
anul 1951.

Remarcat de către Lucia Sturdza-Bulandra,
marea artistă, directoare de teatru, Misail Chiriţă a
fost angajat încă din 1949 la Teatrul Municipal din
Capitală, teatru care, mai târziu, va purta numele
ilustrei sale directoare şi pe a cărei scenă actorul
a jucat până la sfârşitul activităţii sale artistice.

Înzestrat cu o mare forţă de interiorizare, cu
o voce profundă de bas, a practicat cu inteligenţă,
sobrietate şi firesc arta interpretativă, constituind o
prezenţă notabilă în zecile de spectacole care l-au
avut în distribuţie, de la Harap-Alb la Orestia, la
Azilul de noapte, Opera de trei parale, Moartea
lui Danton, Livada cu vişini etc.

A fost la înălţime în mari roluri, iar din rolurile
secundare a făcut cu minuţie şi profesionalitate
exigenţe artistice convingătoare de fiecare dată
remarcate de către public.

Printre rolurile cărora le-a dat măreţie,
originalitate, prin putere analitică şi nuanţată
expresivitate, au fost Moş Tănase din Răzvan şi
Vidra de B. P. Hajdeu, creat cu autenticitate şi
valorificat prin dominantele de înţelepciune,
bărbăţie şi umor ale personajului.

A susţinut cu mare succes, prin interpretarea
de adâncă înţelegere, pătrundere şi înţelegere
umană, rolul lui Cadâr, din cunoscuta comedie
Take, Ianke şi Cadâr, a lui V. I. Popa.

S-a ridicat la ampla semnificaţie a bufonilor
shakespearieni în Groparul din Hamlet valorificând
cu irezistibil efect subtilele-i cugetări.

A conferit personalitate, firesc şi
pitoresc lui Vătui, din Costache şi Viaţa
interioară  de Paul Everac, adevăr

Mãrturii
Actorul Misail Chiriþã

Vlad Dumbravă,
Toma Istrati,

Petrică Popa,
Victor Livezeanu,

Val. Zolotuşca,
Vlad Ureche,

preot Gh. Aroneanu,
preot Gorea Teodor, Ion Racu
şi dl. pedagog Anton Scornea

...în rolul lui Moº Ion Roatã

Preot Istrate Chiriþã,
tatãl lui Misail

Înv. Iuliana Chiriþã,
mama lui Misail

regret. Pomenirea a fost înălţătoare, slujba fiind
făcută de părintele Costică Barna şi cântăreţul
Costel.

În memoria sa, azi, la 7 ani de la deces,
să nu uităm a preţui valoarea, – talentul şi
crezul naţional al acestor personalităţi ale
Basarabiei, oriunde ar fi ele, căci unele
personalităţi nu sunt acolo unde Dumnezeu
le-a dat fiinţă.

Alt coleg de clasă, Toma Istrati, poet, a
închinat acum 7 ani versuri cu titlul „UN
STRIGĂT PESTE MOARTE“, din care redăm:

«Tu, mână  de ţărână ,  d in vatra
strămoşească

Ce te-ntorci de-acuma, la matca de-nceput,
Să-mbrăţişezi vecia şi Ţara Românească,
Precum le ştiu strămoşii, rotunde ca un scut.»
Adio, scump, prieten şi ARTIST fără de

moarte al POPORULUI ROMÂN.
Să-ţi fie pomenirea veşnică peste toate

meleagurile străbune
româneşti.“

Cu un DUMNEZEU
SĂ-L ODIHNEASCĂ! şi
cu o lacrimă semnează
colegii de clasă din fostul
Seminar:



psihologic şi culoare lui Moş Toader din
Vlaicu şi feciorii lui, de Lucia Demetrius.

Vocea sa, dăruită, şi de el cultivată,
performantă în tonurile înalte şi în cele profunde,
receptivitatea şi capacitatea de transmitere lirică şi
dramatică au făcut din Misail Chiriţă un admirabil
interpret al valorilor poetice.

Cu sufletul său de mare român, iubitor şi
exponent al spiritualităţii neamului, cu un adevărat
cult pentru creaţiile naţionale, recita cu precădere,
cu adâncă trăire
şi nedezminţit
efect, din operele
marilor noştri
poeţi.

Va lor i f i ca
tulburător creaţia
eminesc iană ,
reda cu specifică
tensiune, cu înfio-
rare şi revoltă
Doina sau Scriso-
rile, pătrundea în poeme şi rostea înţelesuri înalte,
se ridica pe culmi de frumuseţe lirică, trăia cu toată
fiinţa şi făcea simţit miracolul eminescian.

Se înfrăţea cu poezia lui G. Coşbuc şi a pătimirii
lui Goga, vibra cu versiunile lui Aron Cotruş, ale lui
Al. Mateevici şi ale altor poeţi dragi lui.

Reda cu pasiune artistică simţirea celor care
şi-au iubit, şi-au înţeles şi reprezentat cu geniu
neamul; când recita făcea poezia vie, întâlnirea
era pentru spectatori prilej de înălţare şi de îmbo-
găţire spirituală.

În general a fost remarcată fineţea artistică şi
poezia realistă a
creaţiilor sale, ade-
vărul şi suflul lor
poetic. A colaborat
cu cinematografia,
radioul şi televizi-
unea, un spectacol
de televiziune cu
Arvinte şi Pepelea,
făcându-l pe croni-
carul României
Libere să observe

cu regret că pe Misail Chiriţă, interpretul strălucit al
lui Arvinte, nu numai televiziunea, ci şi propriul
său teatru îl distribuie cu nedreptăţită zgârcenie.

Într-adevăr, calităţile sale actoriceşti şi dorinţa
de desăvârşire care i-au fost proprii, sfânta sa
dragoste de teatru, cultul limbii române,
sensibilitatea şi inteligenţa sa artistică, sufletul său
mare de român basarabean şi talentul său
actoricesc indiscutabil ar fi îndreptăţit mult mai larga
sa utilizare în Teatrul românesc.

Misail Chiriţă a decedat în luna septembrie
a anului 1993, joi 30, plâns de cei care l-au iubit,
regretat de cei mulţi care l-au cunoscut şi apreciat.

1. Misail Chiriþã în ºcoalã
Unul din cei mai talentaþi recitatori

din sânul celor cca 300 de elevi ai
Seminarului Teologic din Chiºinãu a fost
elevul Misail Chiriþã, în anii 1934-1940.
Am fost coleg de clasã cu Misail încã

din cls. I. Era
o fire mai
retrasã, mai
introspectivã.
Când râdea,
însã, la o glumã
sau în alte
împrejurãri,
era ca o cas-
cadã în valuri

repetate, destul de repezi, vocea sa
puternicã de bas-bariton domina pe cei
din jur. Misail avea o voce plinã, sonorã,
plãcutã, care umplea sala, ºi o dicþiune
frumoasã ºi clarã, cuvintele bine articulate,
încât pãreau uneori cã ar avea ascuns în
el un aparat sonor. Aceasta nu era totul.
Îi plãcea nespus sã recite versuri, dar cu
un talent iarãºi înnãscut, parcã ar fi studiat
cu cineva arta teatralã. Era un bãiat
prietenos, iubitor de muzicã ºi poezie.
Cânta în corul ºcolii la partida bas, iar
poeziile nu i se aduceau, ci le cãuta el, ºi
cu adevãrat, îl vedeai cum se gândeºte
în starea sa rezervatã, concepând ºi
cãutând sensurile poeziei, cât ºi
exprimarea cu talent a conþinutului de idei.
Era complet alt om. În recitare era
transfigurat, dominând auditoriul: ochii i
se luminau, erau mari, albaºtri, iar
gesturile, mimica ºi vorbirea erau
elemente de mare forþã expresivã, de
mare concentrare cuceritoare. Sã fi vrut
sã-l opreºti din recitarea ºi trãirea sa
momentanã, nu puteai. Toþi eram cuceriþi.
Era modest ºi plin de talent actoricesc
de care, în modestia sa, nu fãcea caz.

2. Misail Chiriþã – În Sala
Eparhialã

Îi trebuia lui Misail ceva nou, o poezie
nouã. A avut noroc. În clasã aveam un
coleg ºi mai tãcut, Tãbârcã Gh., care
compunea poezii. Se cerea o poezie nouã
de cãtre conducerea Þinutului Nistru, în
cadrul unui concurs ºcolar, o poezie legatã
de istoria neamului nostru românesc. Cea
mai bunã sã fie recitatã la Serbarea festivã

din 24 ianuarie 1940, în Sala Eparhialã, cea
mai frumoasã salã din oraº. ªi iatã cã
poezia lui Gh. Tãbârcã a fost gata pentru
concurs. Misail Chiriþã a demonstrat o
adevãratã artã a interpretãrii artistice, în
faþa a 400 de invitaþi. Cu multe aplauze
ale ascultãtorilor ºi cu suma de 3000 de
lei poetul ºi recitatorul au fost premiaþi din
partea Þinutului Nistru. Bucuria în ºcoala
noastrã a fost enormã. Toþi au învãþat

frumoasa poezie «DIN ROMA CEZA-
RÃ» ºi, dupã ani ºi ani, toþi o pot recita.

Domnul redactor-ºef al revistei
«Destine», poetul Victor Gh. Stan, a oferit
spaþiu ca aceastã poezie sã fie publicatã
dupã peste 50 de ani de când a fost scrisã
ºi recitatã la Chiºinãu. Misail a recitat-o
ºi la Sibiu, la ªcoala Militarã, dupã 1944.

Ce artã a recitãrii avea Misail!
3. Misail Chiriþã la Ghidighici –

în întrecere de cântãri
Misail venea pe la mine, la

Ghidighici. Eram aproape. Seara cântam
toþi patru: eu, tata, mama, Misail,
cântece obiºnuite ºi religioase. Însã
vocea lui Misail era mai densã, mai bine
împrospãtatã, mai concentratã. A fost
un muzician bun ºi un artist, un actor
dãruit cu mult talent de la Dumnezeu.

Acesta a fost Misail Chiriþã.

MISAIL CHIRIÞÃ – MÃRTURII

Prof. Univ. Dr. Virgil BRĂDĂŢEANU,
critic de artă

6 martie 2002, Bucureºti
Vlad de la Ghidighici

Misail Chiriþã în rolul lui
Moº Tãnase din spectacolul

Rãzvan ºi Vidra, 1956

Groparul din
Hamlet

...în rolul lui Cadâr



Din capul locului simt nevoia de a mărturisi că,
încercând să evoc personalitatea complexă a lui
Misail Chiriţă, un val nestăpânit de nostalgie şi
melancolie se aşterne peste sufletul meu.
Întâmplarea a făcut ca drumurile noastre să se
întâlnească şi să se contopească într-unul singur
pentru o vreme, devenind colegi de clasă în cadrul
Şcolii Normale de Învăţători «Carol I» din
Câmpulung Muncel.

Eu însumi ajunsesem să fiu elev al acestei
ilustre şcoli abia în toamna anului 1940, în urma
retragerii familiei noastre din Ardealul de Nord, după
ce absolvisem cursurile primei clase la o şcoală
similară din Oradea («Iosif Vulcan»).

Nu-mi amintesc cu exactitate momentul în care
Misail Chiriţă mi-a devenit coleg de clasă, dar ştiu
bine că timp de mai mulţi ani, până la absolvirea
şcolii, survenită în vara anului 1947, am trăit gustând
bucuriile şi neajunsurile vieţii de internat. Era
perioada desfăşurării celei de a doua conflagraţii
mondiale din secolul XX şi cea imediat următoare
acesteia, ceea ce a făcut ca bucuriile să fie mai
puţine, iar privaţiunile nenumărate. Se cuvine a
arăta că între situaţia noastră – a mea şi a lui Misail
– ca refugiaţi, exista o deosebire esenţială. Eu, deşi
mă născusem pe meleaguri bihorene, mă retrăgeam
împreună cu părinţii în interiorul ţării spre originile
muscelene ale acestora, în timp ce Misail Chiriţă
venea ca un pribeag a cărui copilărie îi fusese
smulsă cu brutalitate din suflet pentru întreaga-i viaţă,
venit din Basarabia.

Noul nostru coleg Misail, cu
puţin mai vârstnic decât noi ceilalţi,
a reuşit să se integreze uşor şi
repede în colectivitatea clasei
noastre, manifestându-se cu
dezinvoltură şi cu recunoscută
autoritate în domeniul activităţilor
culturale. Păstrez vie imaginea lui
Misail din acei ani în care am fost
împreună elevi normalişti. Mi-l
amintesc ca pe un foarte bun şi
generos coleg, modest şi echilibrat,
care se dăruia cui plăcere
nedisimulată atunci când era solicitat. Îmi stărui în
memorie însă şi momentele sale de interiorizare
şi frământare spirituală, care nu erau deloc rare
şi care îi cauzau deseori insomnii. N-am reuşit
însă să aflu atunci nimic din marile sale suferinţe
şi drame sufleteşti. Ştiam că este de obârşie
basarabeană, dar nu am ajuns să cunoaştem
modul tragic în care-şi sfârşise zilele tatăl său
când el era un adolescent de 17 ani, entuziast şi
visător. Astăzi, când mă aflu în posesia adevărului,
nu pot decât să aştern o undă de admiraţie peste
memoria sa, legat de atitudinea sa demnă şi
bărbătească din anii adolescenţei noastre.

Chipul şi spiritul lui Misail Chiriţă îmi sunt încă vii
Misail era înzestrat cu un har aparte, care-l

detaşa evident de restul colegilor. Cu vocea sa
amplă şi profundă de bas, ne încânta prin
interpretarea unor arii celebre din opere şi tot el
recita ca nimeni altul versuri ale poeţilor noştri la
diferitele manifestări culturale ale elevilor şcolii. Şi
nu pot să nu remarc talentul său actoricesc pe care
şi l-a probat cu prisosinţă nu numai în acei ani de
şcoală, ci şi mai târziu, când a ajuns un actor
profesionist de recunoscută valoare.

Nu este de prisos să arăt şi un fapt aparent
minor, de care-mi amintesc cu plăcere. Misail avea
şi aptitudini de versificator, încropind cu uşurinţă
mici catrene sentimentale pe care le punea la
dispoziţia unor colegi solicitanţi, catrene pe care
aceştia le intercalau în epistolele lor adolescentine
de dragoste.

Ca elev, Misail a interpretat rolul lui Ion din
drama Năpasta a lui I. L. Caragiale., piesă în care
am jucat şi eu alături de el. De asemenea, a deţinut
roluri principale, bucurându-se de reale aprecieri
şi elogii binemeritate. Parcă îl văd şi acum cu cât
patos recita Scrisoarea a III-a a lui Mihai Eminescu
şi poezia Un om cânta odată… de Aron Cotruş. De
altfel, am aflat că după obţinerea diplomei de învăţător
în anul 1947, cu aceleaşi versuri recitate a reuşit să
acceadă la Arta Dramatică, urmându-şi destinul şi
chemarea firească de actor profesionist.

Mi-a fost dor să-l revăd la Braşov cu prilejul
unui turneu al Teatrului Municipal din Capitală

cu piesa Take, Ianke şi Cadâr a lui Vistor Ion
Popa, el interpretând rolul turcului şi la câteva
din întâlnirile aniversare ale promoţiei noastre,
de fiecare dată părându-mi a o fiinţă delicată,
superioară sub raport intelectual.

Omagiind memoria luminoasă a fostului meu
coleg şi prieten Misail Chiriţă, nu mă pot abţine
de a  adresa un omagiu la fel de viu distinsei
fiinţe Valeria Nica-Chiriţă, pentru lăudabilele-i
strădanii de a menţine trează memoria soţului.

Erau trei fraþi, din care el era cel
mai mic.

Toþi trei urmau Seminarul Teologic din
Chiºinãu, cu o individualitate aparte ºi cu
trãsãturi ieºite din comun. Fiii parohului
din Pituºca au luat cu asalt cariera preoþiei
ºi mirajul iconostasului. Toþi aveau ochii

proeminenþi ºi râsul mucalit, dotaþi cu o
hâtrime moldoveneascã rarã ºi erau
socotiþi deliciile colegilor, predispoziþia spre
voie bunã a profesorilor ºi pedagogilor.

Misail, mezinul, era de staturã mijlocie,
cu bãrbia ascuþitã ºi ochii proeminenþi ca
ai chiriþeºtilor, neastâmpãrat ºi comic, mai
ales în momentul când se voia serios.

Nu mai ºtiam ce s-a întâmplat cu
Misail, când dintr-odatã l-am vãzut pe
afiºul Teatrului Municipal din Bucureºti, ca
artist în rolul lui Tãnase din Rãzvan ºi
Vidra. Era prin 1960. M-am dus în mod
deosebit sã-l vãd. O! Ce talent, ce dicþiune,
ce cãldurã în cuvinte, ce comunicativitate,
ce naturaleþe! Unii ºopteau cã Misail
Chiriþã l-a întrecut pe maestru Cazaban.
Replicile în gura lui Misail se îmbrãcau în
plasmã cutremurãtoare aducând la luminã
strãfunduri omeneºti nebãnuite, care
atrãgeau spectatorii.

De unde atâta identificare cu comedia
tragicã a personajului profund omenesc,
ºi de unde atâta forþã de convingere ºi de
adevãr?

Din elevul seminarului nu mai
rãmãsese decât bãrbia ascuþitã ºi ochii
puternici! L-am mai vãzut jucând în Arvinte
ºi Pepelea. Mi-a lãsat o impresie plãcutã
ºi profundã.

Misail Chiriþã

Prof. Univ. Mihail GAVA
Ianuarie 2002, Braşov

Poet basarabean Sergiu Matei NICA
(extras din „Jurnal“, 1969, iunie 3)

Soþia lui Misail, la mormântul socrilor

Actorul Misail Chiriþã în rolul
lui Moº Toma din spectacolul

Vlaicu ºi feciorii lui



Între douã furtuni, cei mai
temerari credincioºi ai Viiºoarei nu
s-au temut a ieºi din cetate la locul
fântânilor de la Valea Podului pentru
a cinsti Troiþa închinatã Sfintei Treimi.

Aºadar, în ziua de 24 mai, de
Sfânta Treime, mângâiaþi de câteva
raze de soare strãbãtând prin desiºul
norilor alungaþi de vânt, am înãlþat
cântare de Acatist Sfintei Treimi,
pomenindu-i pe cei dragi ºi rugân-
du-ne pentru ca Dumnezeu sã
binecuvânteze parohia noastrã, þara
noastrã greu încercatã ºi lumea toatã.
Amintindu-ne de întâlnirea patriarhului
Avraam cu Sfânta Treime arãtatã sub
chipul a trei bãrbaþi frumoºi ca niºte
îngeri, la stejarul din Mamvri, ne-am
gândit ºi hotãrât totodatã sã plantãm

UN STEJAR LA TROIÞA SFINTEI TREIMI

ºi noi un stejar lângã aceastã Troiþã a
Sfintei Treimi, astfel ca urmaºii ºi
urmaºii urmaºilor noºtri sã ne
pomeneascã de bine pentru acest
simbol, odinioarã la Mamvri, acum aici
la Valea Podului, unde Dumnezeu Tatãl
ºi Fiul ºi Sfântul Duh revarsã peste
trudiþii veacului cuvânt de bucurie.

Hramul Troiþei «Sfânta
Treime» de la Valea Podului ne-a
adus în acest an, aºadar, gând de
înveºnicire a trecerii noastre prin
istorie. Fie ca acest stejar sã
rãmânã simbol al comuniunii
strãmoºilor cu Dumnezeu pentru
generaþiile viitoare!

Troiþa de la poarta familiei
Pavalache Ileana (Arghir) a fost
astãzi, 1 august, în sãrbãtoare.
Închinând-o Sfintei Cruci, de
sãrbãtoarea Scoaterii Sfintei Cruci,

ACATIST LA TROIÞA «SFÂNTA CRUCE», VIIªOARA, 1 AUG. 2010
prãznuitã în aceastã zi, ne-am
adunat în jurul ei cu cântare de
acatist ºi rugãciune de pocãinþã
cãtre Mântuitorul cel rãstignit pe
Cruce, cinstind astfel hramul acestei

Troiþe, adevãratã poartã a cerului
pe lângã care trec foarte adesea
credincioºii parohiei noastre.

Când vin acasã cei plecaþi
departe, la aceastã troiþã se închinã

întâia oarã, cei care trec
dincolo de strada de pe
câmp. Fie ca aceastã oazã
de rugãciune sã ne aducã
aminte iar ºi iar de Altarul
bisericii noastre, de Oaza de
har a parohiei, Sfânta noas-
trã Bisericã. Dumnezeu sã
binecuvânteze pe toþi cei mici
ºi mari care, preþ de o orã,
ºi-au înãlþat glasurile cãtre
Dumnezeu în acest loc ºi au
ascultat cuvinte de învãþãturã
la picioarele Crucii Mântui-
torului Iisus Hristos.



O tradiþie ce
prinde trainice rãdã-
cini la Viiºoara este
hramul troiþelor. Pe
6 august, Troiþa din
Vãratici ºi-a sãrbã-
torit hramul.

Închinatã Praz-
nicului Schimbãrii
la Faþã a Domnului,
providenþial ridicatã
pe culmea Vãrati-
celui, a adunat în juru-i suflarea
creºtineascã din aceastã parte a
parohiei ca ºi alþi credincioºi care
au urcat pe acest deal în seara
aceasta. Acatistul Praznicului
Schimbãrii la Faþã a Mântuitorului
ne-a pregãtit  inimile pentru
rugãciune ºi ascultarea cuvintelor
de folos ce-au urmat ºi care au
încheiat ºederea noastrã aici. Cel
puþin o datã pe an, cu aceastã

HRAMUL TROIÞEI «SCHIMBAREA LA FAÞÃ» DIN VÃRATICI
ocazie, cei mai neputin-
cioºi credincioºi de aici
au privilegiul astfel sã fie
pãrtaºi rugãciunii Bisericii
fiind ºi ei de faþã.

Fie ca viaþa noastrã
sã strãluceascã în
mijlocul veacului în care
trãim, precum icoana
superbã a Praznicului din

lãuntrul Troiþei ne atrage la
rugãciune ºi contemplare ori de
câte ori trecem prin dreptul ei.

Orice Troiþã ridicatã într-un loc
se face acolo o poartã a cerului sau
un loc consacrat lui Dumnezeu pe
pãmânt.  Dacã biserica este prin
excelenþã ambasada lui Dumnezeu
pe pãmânt, Troiþa reprezintã acelaºi
lucru într-un univers mai mic.

PRAZNICUL ÎNÃLÞÃRII SFINTEI CRUCI
SÃRBÃTORIT LA TROIÞA DIN FAÞA BISERICII

Ultima ieºire la o Troiþã a avut loc în data de 14
eptembrie, cu ocazia Praznicului Înãlþãrii Sfintei
Cruci. Troiþa din faþa clopotniþei bisericii ne-a fost
gazdã bunã, oferindu-ne prilej de meditaþie asupra
rostului Crucii în iconomia mântuirii. Popasul
duhovnicesc de aici a fost marcat de citirea
Acatistului Sfintei Cruci, o ectenie pentru pacea lumii
ºi bunãstarea Bisericii ºi un cuvânt de învãþãturã.

Crucea Domnului ne este întotdeauna armã
împotriva tuturor stihiilor întunericului ce se abat
peste inimile noastre zdrobite ºi ea ne dã puterea
sã le ºi biruim. Ridicate la intersecþii de drumuri
ºi-n locuri de rãscruci, Troiþele ne aduc aminte
mereu cã drumul vieþii noastre trebuie sã poarte
mereu pecetea veºniciei.



Pelerinajul înseam-
nã pentru creºtini
reaºezare în dorul dupã
Patria cereascã, reve-
nire la starea de strãini
ºi cãlãtori pe acest
pãmânt. Mereu în cãu-
tarea pãmântului fãgã-
duinþei, pelerinul tân-
jeºte dupã laptele ºi
mierea Canaanului ºi
pentru asta jertfeºte tot.

O ieºire din cotidian
în fapt de pelerinaj este
odihnire ºi refacere sufleteascã,
acumulare de noi puteri pentru
vremuri de restriºte. Pelerinii
întotdeauna se simt solidari în
singurãtatea ºi înstrãinarea lor de
lume. Dorind atingerea acestei stãri
de har, ne-am gândit sã
transformãm pentru o zi membrii
noului Consiliu Parohial ºi pe unii
membri ai Comitetului Parohial din
parohia Viiºoara în adevãraþi pelerini,

MEMBRII CONSILIULUI PAROHIAL ÎN PELERINAJ
LA IAªI
ªI LA

ROMAN

împreunã-cãlãtori spre locuri sacre
pentru binecuvântare.

Astfel, pe data de 4 martie,
curent, îmbarcaþi în douã micro-
buze, ne-am pornit spre Iaºi, sã ne
închinãm la Sfintele Moaºte ale
Sfintei Cuvioase Parascheva, ale
Sfântului Ierarh Vasile cel Mare,
aflate în Mânãstirea «Trei Ierarhi», ºi
ale altor sfinþi aflate în racla mare din
Catedrala Mitropolitanã. Mãreþia

Catedralei Mitropolitane ca ºi fineþea
artei sculpturale din exteriorul
bisericii «Sfinþii Trei Ierarhi» ne-au
marcat cum nu se poate spune. La
întoarcere, vechea Catedralã
Episcopalã din Roman ne-a fost
gazda ce ne-a revãrsat binecu-
vântare prin prezenþa deosebit de
caldã ºi primitoare a Preasfinþitului
nostru Episcop Vicar Dr. Ioachim
Bãcãuanul.

În curtea încãrcatã de istorie –
peste 600 de ani de existenþã a
acestei curþi cu impunãtoarea
catedralã din mijlocul ei –, cuvântul
de încurajare a Preasfinþitului
Episcop Vicar Ioachim s-a aºezat
cu litere neºterse pe sufletul atent
al consilierilor noºtri. Trebuia o
asemenea cãlãtorie de suflet, mai
ales pentru misiunea ce stã sã
înceapã în curând în parohie,
anume construcþia noii case
parohiale pentru care cuvintele
Ierarhului au fost mai mult decât
binevenite ºi binecuvântarea
fiecãrui consilier s-a arãtat a fi o
confirmare a alegerii lor în
frumoasa dar ºi greaua rãspundere
în consilieri ai parohiei. Fie ca acest
pelerinaj inedit, poate unic prin
scopul sãu cel puþin în cadrul
Eparhiei noastre, sã fie de bun
augur pentru Parohia Viiºoara.

În curtea Catedralei
Arhiepiscopale din

Roman, împreunã cu PS
Dr. Ioachim Bãcãuanul

În faþa bisericii «Sfinþii Trei Ierarhi» din Iaºi



Nu ºtiu alþii cum sunt, ierte-mã
humuleºteanul nostru cã-i iau începutul
Amintirilor, însã în vremurile acestea
atât de dinamice când parcã nimeni nu
mai are timp pentru nimeni ºi când
nereuºite de tot felul – materiale ºi
morale – muºcã dureros din pâinea ºi
sufletul nostru, socotesc cã este normal,
de la acumularea celor ºapte decenii
de viaþã, sã privesc în urmã ºi la
copilãria cea lipsitã de griji; oricum, ele
erau, dar nu le prea vedeam pe toate.

ªi mã vãd locuitor al Târgu-Ocnei,
fiind elev cu colegi ca Nicolae ºi Gheorghe
Drãgan, Nicolae Grozavu, ªtefan
Pavalache, Constantin Chiticaru; mã vãd
muncitor în acest oraº, vãd un unchi al
meu, Constantin Nalboc, meºteºugar cu
un puternic atelier de ceasornicãrie,
opticã ºi bijuterie în perioada interbelicã,
cu preocupãri în numismaticã ºi
cunoscând oameni în Viiºoara dãruind
Academiei niºte monede antice de pe
timpul Împãratului Hadrian (117-138); am
þinut în mâini scrisoarea semnatã de
preºedintele acestui înalt for ºtiinþific
românesc prin care i se prezentau
mulþumiri pentru fapta sa cetãþeneascã,
împreunã cu învãþãtorul Sãvescu ºi
farmacistul Sandu; ulterior, profesorul
Buzdugan pusese bazele Muzeului de
Istorie care în anul 1961 a fost transferat
la Oneºti; mã vãd oneºtean muncind la
rafinãrie cu colegi ca ªtefan Ocneanu,
Gheorghe Hârjanu apoi, terminând ºcoli,
ºi-a urmat fiecare drumul propriu potrivit
calculelor pe care destinul ºi le-a fãcut
cu fiecare dintre noi.

ªcolile urmate pânã în 1989
conþineau discipline sociale cu lecþii de
materialism, dar evenimentele acestui an
au adus schimbãri ce au eliberat din
îngrãdiri credinþa, ºtiut fiind faptul cã
cinstirea memoriei eroilor neamului se
desfãºoarã sub înaltul patronaj al Bisericii
Ortodoxe Române ºi al Armatei. Savantul
Vasile Pârvan afirma cã „poporul român
nu are certificat de botez“, acest popor
s-a nãscut creºtin încã din veacul
apostolic, prin predica Sfântului Apostol

Andrei. Biserica creºtinã a pãstrat
aprinsã candela credinþei, îndemnându-ºi
fiii sã-ºi apere identitatea dar ºi hotarele.
Integrarea oficialã a clerului militar s-a
fãcut în vremea lui Cuza. Prinþul Carol
I a promulgat, în anul 1870,
Regulamentul Clerului din Armata
permanentã. La începutul veacului al
XX-lea a funcþionat în cadrul Armatei
„Serviciul Religios“, episcopul Dr.
Partenie Ciopron concluzionând cu un
prilej: „Biserica ºi preoþii sãi stau în

primele rânduri. Avem preoþi militari
care au murit, alþii au rãmas invalizi, alþii
au fost luaþi prizonieri… Vom suferi ºi
ne vom bucura cu neamul românesc,
îndrumat de Bisericã…“

Ziua Înãlþãrii Domnului are o
referire specialã la eroi ºi reprezintã un
moment solemn de cinstire a lor, de
pomenire a tuturor martirilor care ºi-au
încununat lupta cu laurii biruinþei ºi
credinþei strãmoºeºti.

Marea înfãptuire prin participarea
la Primul Rãzboi Mondial – statul
naþional unitar România –, prin uriaºa
jertfã umanã ºi materialã, a determinat
înfiinþarea Societãþii «Mormintele
Eroilor», în anul 1919, precursoarea
Asociaþiei Naþionale «Cultul Eroilor»
(ANCE), cu activitate impresionantã în
perioada dintre conflagraþii, suspendatã
în anul 1948 de ocupantul sovietic ºi

reînfiinþatã dupã 1990, la iniþiativa unor
cadre militare în rezervã ºi retragere
cunoscãtoare ale realitãþilor ºi oameni cu
mare suflet faþã de eroi ºi dragoste de
þarã. Aceºtia au muncit pentru
reînfiinþarea ANCE cu filiale teritoriale
(judeþene, municipale, orãºeneºti,
comunale) în care sã activeze toatã
obºtea. Moto-ul Statutului este edificator:
„Statuile, monumentele ºi locaºurile de
odihnã ale eroilor ºi martirilor neamului
sunt pentru trupul þãrii ca ºi icoanele în

casele noastre“ (N. Iorga). Iar una dintre
cele mai sacre îndatoriri este paza
permanentã a Mormântului Ostaºului
Necunoscut – simbol menit sã vorbeascã
viitorimii de onoarea militarã doveditã în
momente cruciale.

Ajunsã în anul 1997 ºi pe Valea
Trotuºului, munca aceasta a cuprins
marea majoritate a aºezãrilor ºi a
cunoscut intensificarea prin Familie,
Bisericã ºi ªcoalã. Ne este dat tuturor
sã observãm cã fenomenul educativ trece
de câtva timp prin cãutãri îngrijorãtoare,
cã numãrul orelor de Istoria Românilor
se reduce ºi elevii nu mai primesc
cunoºtinþe despre personalitãþi adevãrate,
borne identitare româneºti. Faþã de acest
aspect, ANCE a obþinut un Protocol de
colaborare cu Educaþia la nivel central ºi
judeþean, cu promisiunea
respectãrii în teritoriu a celor

VIIªORENILOR, CU DRAGOSTE…
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convenite: „organizarea ºi
desfãºurarea de activitãþi pentru

comemorarea ºi cinstirea eroilor ºi
martirilor neamului nostru, a perso-
nalitãþilor ºi a momentelor importante din
istoria românilor“.

Strãbãtând partea de vest a judeþului
nostru cu majoritatea ºcolilor ei, am regãsit
ºi anul acesta disponibilitatea izvorâtã din
crezul pedagogic cu care Doamna
Director al ªcolii cu clasele I-VIII din
comuna Târgu-Trotuº, prof. Liliana
Flecheanu, mã obiºnuise începând cu anul
2001; înþelegând raþiunile apelului ºi
trebuinþa cã ºcoala, prin materiile Istoria,
Româna, Religia, trebuie sã dea buni
români, când am vãzut bogatul material
documentar, când am stat de vorbã cu
ºcolarii atât la ºcoala din comunã cât ºi la
ºcoala din satul Viiºoara în care preºedinte
de cerc ºcolar „Cultul Eroilor“ este
doamna învãþãtoare Teodora Marcu,
mi-am zis: Aici toate sunt foarte bune!,
fapt ce avea sã fie sprijinit ºi dovedit ºi de
fotografiile fãcute la „Ziua Eroilor“ – 13
mai a.c., aduse la cunoºtinþã la întâlnirea
lunarã de lucru de la filiala judeþeanã.

Cât priveºte stãpânul veºnic al
Moldovei, Binecredinciosul ªtefan cel
Mare ºi Sfânt, eroul nostru canonizat în
anul 1992, cu bust pe soclu amplasat în
faþa ºcolii (nu întâmplãtor!) ºi cu care
gospodarii satului îi bucurã pe trecãtori,
de pe locu-i ne aminteºte de spusele lui
Augustus: „A gãsit o þarã de lut ºi a lãsat

o þarã de piatrã“; de spusele lui Hugo
despre Napoleon: „A fost mai mult decât

un om, a fost un secol“; de spusele
marelui om politic Mihail Kogãlniceanu:
„…orice cetate, orice zid, orice ºanþ…
întreabã-l cine l-a fãcut ºi-þi va spune:
ªtefan cel Mare“, aºa s-a transmis
Mãria-Sa în mentalul colectiv, timpul în
trecerea lui amplificându-i geniul politic,
militar, gospodãresc ºi cultural,
consolidându-i mãreþia. A zidit biserici ºi

mânãstiri nu numai în Moldova, ci ºi în
Muntenia ºi Transilvania, evidenþiind
astfel conºtiinþa unitãþii de credinþã ºi
neam. De asemenea ºi la Muntele Athos,
ca mulþumire adusã lui Dumnezeu pentru
biruinþele dar ºi pentru cinstirea ºi
pomenirea celor cãzuþi în luptele cu
duºmanii credinþei. Întreaga sa viaþã,

Un om de bine
Corneliu CRISTEA

Asociaþia Oneºti a ANCE

Înãlþarea Domnului
13 mai 2010

Pomenirea eroilor
Viiºoara

Elevii ªcolii din Viiºoara la pomenirea eroilor, 13 mai 2010

Binecredinciosul ªtefan a trãit sub povaþa
permanentã a pãrintelui sãu duhovnic,

Cuviosul Daniil Sihastrul, cãruia i-a arãtat
toatã ascultarea ºi cinstea cuvenite; în
felul acesta, Biserica ºi poporul nostru
vor aduce cinstire ºi recunoºtinþã Mãriei-
Sale ªtefan al Moldovei.

Ca o ultimã problemã ce cred cã
meritã ºtiutã, îmi amintesc cã în urmã cu
patru ani fiul meu – medic în Bucureºti –
telefonându-mi ºi ºtiindu-mi preocupãrile,
mi-a spus cã au venit în România niºte
turci ºi au insistat pe la autoritãþi (cât în
capitalã, cât în Moldova pe care au pãºit-o
de jos în sus ºi de sus în jos) cu scopul
declarat de a construi moschei. Au plecat
aºa cum au venit, rãspunsul pe care l-au
primit a fost invariabil: „NU! Avem
poruncã scrisã de la ªtefan Vodã sã nu
admitem simboluri necreºtine în
Moldova lui!“

Deci Mãria-Sa a scrutat vremurile
ºi a admis cã vor veni împrejurãri faþã de
care vom avea nevoie de ajutor ºi dupã
jumãtate de mileniu de la trecerea la
sãlaºele cele veºnice ºi a lãsat poruncã
scrisã! Cât priveºte intenþiile turcilor, deºi
nu aveau pentru cine construi moschei
în Moldova, nu trebuie sã ne surprindã:
aceasta este gândirea celui ce vrea sã
cucereascã ºi faþã de astfel de intenþii
trebuie sã luãm hotãrârile adecvate ºi fãrã
sã ne fie lezatã demnitatea naþionalã.



La Praznicul Înãlþãrii Domnului,
pomenim ºi pe eroii neamului
nostru pe jertfa vieþii cãrora existãm
noi astãzi ca ºi popor ºi Bisericã.
Dupã Sfânta Liturghie oficiatã în
ziua de 13 mai 2010, în biserica din
Viiºoara, am ieºit la clopotniþã, la
Monumentul închinat eroilor
Viiºoarei din Primul Rãzboi
Mondial, pomenindu-i pe cei care
ºi-au dat viaþa în cele douã
conflagraþii mondiale de la
începutul secolului trecut. Am
pomenit ºi pe veteranii de rãzboi
care au trecut deja la cele veºnice,
credincioºii împãrþind mai apoi
elevilor de la ªcoala din Viiºoara ºi
tuturor celor prezenþi orfandele
aduse ca jertfã pentru parastas.
Mulþumim ºi pe aceastã cale

Corpului didactic al ªcolii din
Viiºoara care ne-au fãcut plãcuta
surprizã sã reînvie sentimentul
patriotic în sufletele copiilor,
organizând un frumos program de
poezie ºi cântare patrioticã

POMENIREA EROILOR LA VIIªOARA, 13 MAI 2010

prezentat în faþa credincioºilor, mai
înainte de a se face parastasul
pentru eroi.

Dumnezeu sã odihneascã pe
eroii noºtri în cetele sfinþilor.
Veºnicã le fie pomenirea!

În ajun de Sfântul Gheorghe, 22 aprilie, curent,
am dorit să mergem cu câţiva credincioşi din Viişoara
la Aşezământul social-filantropic «Sfântul Voievod
Ştefan cel Mare» de la Hârja, comuna Oituz. Ne-a
atras şi ocazia hramului bisericii, invitaţi fiind de
părintele Ilarion, dar şi o dorinţă mai veche, aceea de
a mai vedea şi-n altă parte cum face Biserica misiune
socială, o altfel de misiune. Sau o misiune mai
elaborată, mai eficientă din acest punct de vedere.

După ce am slujit împreună cu părintele paroh
Ilarion, cu încă un părinte beneficiar al
Aşezământului care îşi manifesta deplina bucurie
şi mulţumire sufletească pentru atmosfera şi
căldura simţite aici, şi cu alţi doi părinţi, ne-am
plecat asupra locatarilor Aşezământului vizitându-i
şi bucurându-i cu împreuna-comuniune de iubire
creştinească. Am învăţat că avem a ajuta semenii
mai mult decât am ştiut şi credem că Dumnezeu ne-a dat o
lecţie frumoasă şi vrednică de ţinut minte. Nu putem trece cu
vederea râvna credincioşilor noştri de a ajuta cu ce au putut pe
cei de aici. Fiecare a adus ceva din dragoste să ofere celor
care poate nu mai au pe nimeni să-i viziteze.

La aºezãmântul social-filantropic de la Hârja

De fapt am şi imortalizat în câteva fotografii frânturi din
bucuria noastră. Aici aşezăm una spre amintire.

Dumnezeu să dea sănătate şi credinţă tuturor beneficiarilor
Aşezământului ca şi tuturor celor care se ocupă de ei. Ne rugăm
pentru liniştea şi sănătatea tuturor!



Pe 12 decembrie 2009, Andrei-
ªtefan, fiul soþilor Iosif ºi Maria Cristea,
a primit Sfântul Botez. Naºii Mircea
Lupu ºi Silvia l-au purtat pe braþele lor

Despre Taina Sfântului Botez,
Pãrintele Dumitru Stãniloae
spunea urmãtoarele: „Prin Taina
Botezului, instituitã de Mântui-
torul, omul care crede în Hristos
se renaºte din apã ºi din Duh la
viaþa cea adevãratã în Hristos ºi
devine membru al Bisericii. Taina
se sãvârºeºte prin întreita
afundare a celui ce se boteazã, în
apã, în numele Sfintei Treimi.
Sãvârºitorul este preotul sau
episcopul; numai în caz de urgenþã,
din temerea de moarte apropiatã
a celui ce are sã primeascã
Botezul, aceastã Tainã poate fi
sãvârºitã de orice membru al
Bisericii.“

Este foarte important sã ºtim
câteva lucruri esenþiale ºi cu
privire la naºii aleºi pentru botezul
copiilor noºtri. Învãþãtura de
credinþã ortodoxã spune cã naºii
„sunt pãrinþii sufleteºti ai
pruncului, nãscându-l pentru viaþa
cea nouã în Duhul, aºa cum pãrinþii
l-au nãscut pentru viaþa cea
trupeascã... Naºul trebuie sã fie
creºtin ortodox ºi bun credincios,
în vârstã ºi de acelaºi sex cu
pruncul ce se boteazã. Nu pot fi
naºi pãrinþii copilului. Este bine ca
pentru fiecare nou botezat sã fie
numai un naº. Naºul este dator sã
se îngrijeascã de viaþa religioasã
ºi moralã a finului sãu ºi la vremea
cuvenitã sã-l înveþe adevãrurile
credinþei creºtine. Sã-i fie învãþãtor
ºi îndrumãtor în cele sufleteºti,
sârguindu-se a face din el un bun

Naºii Florin ºi Lenuþa Ababei au
adus, în chiar prima zi a anului 2010,
pe pruncul Adrian-Ionuþ, fiul soþilor Ion
ºi Andreea Drãgoi spre sfânta luminare
a Botezului.

Purtatã pe braþele naºului Adrian
Chiticaru, Denisa-Mihaela Ursache a
primit darul Botezului pe data de 30
ianuarie 2010. Nãscutã în 18 noiembrie

DENISA-MIHAELA A DEVENIT
CREªTINÃ PRIN BOTEZ

2009, prin Taina Botezului umple casa
ºi parohia de binecuvântare. Dumnezeu
s-o creascã mare ºi credincioasã!

La mulþi ani, Denisa-Mihaela!

Nãscut în 27 octombrie 2009,
Adrian-Ionuþ devine membru al Bisericii
ºi pretendent la Înviere. Sã creascã
sãnãtos ºi credincios.

La mulþi an, Adrian-Ionuþ!

ADRIAN-IONUÞ DRÃGOI,
PRIMUL BOTEZ ÎN 2010

cãtre sfânta luminare ºi au mãrturisit
credinþa ortodoxã pentru el. Dumnezeu
sã-l creascã mare pe Andrei-ªtefan!

La mulþi ani, Andrei-ªtefan!

ULTIMUL BOTEZ DIN 2009:
ANDREI -ªTEFAN CRISTEA

credincios ºi vrednic mãdular al
Bisericii, în care a intrat prin
Botez. La rândul sãu, finul este
dator sã asculte pe naº ºi sã-l
respecte, la fel ca pe pãrinþii sãi
dupã trup“.

În continuare, vom prezenta,
pe rând, botezurile sããvârºite în

biserica parohiei Viiºoara înce-
pând cu primul ce a urmat celor
trecuþi în numãrul din 2009 al
anuarului „Potirul Viiºoarei“.

Sã ne rugãm lui Dumnezeu
pentru fiecare nou mãdular al
Bisericii care, prin Botez, s-a unit
cu Hristos pentru totdeauna!



Nica Andreea, 11 ani

Sfânta Liturghie din Duminica
Lãsatului sec de brânzã, 14 februarie
2010, a avut conotaþii baptismale.
Pãrinþii Viorel-Antonel Ferentz ºi Elena
Bârlãdeanu au primit cu bucurie dorinþa
familiei Ionel ºi Liliana Gabor de a aduce
ca naºi pe prunca Ioana-Alexandra la
Taina Sfântului Botez sãvârºitã în cadrul
Sfintei Liturghii.  

O tradiþie de mult pãrãsitã îºi face
loc acolo unde i se cade sã fie, anume
sãvârºirea Sfintelor Taine ale Bisericii
noastre Ortodoxe în cadrul Sfintei

Liturghii, aºa cum a mai rãmas pânã
azi doar Taina Hirotonirii.

În atmosferã de evlavie sfântã, dupã
încheierea slujbei Utreniei, s-au sãvârºit
lepãdãrile ºi mãrturisirea dreptei
credinþe apoi s-a început Sfânta
Liturghie în mijlocul bisericii, lângã
cristelniþa ce-ºi aºtepta folosirea spre
împlinirea Trupului lui Hristos. N-a fost
prea mult sã stea prunca Ioana-
Alexandra cu noi în tot timpul Sfintei
Liturghii. În tãcere ºi uimire a aºteptat
momentul sublim al comuniunii cu

BOTEZ LA VIIªOARA: IOANA-ALEXANDRA FERENTZ
A FOST BOTEZATÃ ÎN CADRUL SFINTEI LITURGHII

Trupul ºi Sângele Domnului, cereascã
îmbrãþiºare a noului mãdular în iubirea
Bisericii. Apoi, dupã încheierea Sfintei
Liturghii, întreaga adunare liturgicã a
primit-o în sânul ei cu dorinþa de a trãi
întru mulþi ºi fericiþi ani pe Ioana-
Alexandra prin urãrile ce i s-au adus
de viaþã lungã ºi fericitã.

Fie ca pãrinþii ei sã nu o lipseascã
de aceastã împlinire a iubirii Bisericii
ce-o aºteaptã în fiecare sãrbãtoare la
Ospãþul lui Hristos!

La mulþi ani, Ioana-Alexandra!

Parohia Viişoara a primit un dar de la
Dumnezeu: o fetiţă, cu numele Maria, în familia
Vasile şi Lidia Hoha, ca rod al rugăciunilor
părinţilor către Sfântul Simeon Izvorâtorul de
mir de la Sfânta Mânăstire Hilandar, din Sfântul
Munte Athos.

Sfântul Simeon, fost voievod al Serbiei la
începutul veacului al 13-lea, părăsindu-şi ţara şi
sceptrul, veni la Sfântul Munte şi se sălăşlui în
Sfânta Mânăstire Hilandar, unde îşi sfârşi viaţa
ca monah. După dezvelirea moaştelor sale din
mormânt, a început să curgă mir, lucru pentru
care a şi fost numit „Izvorâtor de mir“. De
asemenea, după ducerea sfintelor moaşte în
Serbia, a crescut prin minune, fără de sămânţă,
o viţă de vie chiar deasupra mormântului
sfântului, ca binecuvântare a acestuia pentru
mânăstire. Această viţă de vie rodeşte până astăzi
- de aproape 800 de ani, ieşind din stâncă şi
fără să fie udată de nimeni -, iar strugurii săi au
harul făcător de minuni al tămăduirii nenaşterii
de prunci la soţii care aleargă cu credinţă către
ajutorul Sfântului Simeon. Multe naşteri minunate
s-au înregistrat prin folosirea acestor bobiţe de
struguri de către soţii neroditori. La Mânăstirea
Hilandar se păstrează o arhivă specială cu
aceste cazuri.

Mergând la finele anului 2008 la Sfântul
Munte Athos, am adus de acolo un plic cu dar de

la mânăstire pentru
dezlegarea pântecelui.
Familia mai sus men-
ţ ionată a primit cu
ascultare sfaturile mâ-
năstirii cum să ceară cu
stăruinţă dar de copii
luând aghiazmă în
fiecare zi, timp de 40 de
zile, aghiazmă în care a
fost afundată şi crenguţa
de viţă dăruită de
mânăstire, apoi s-au
spovedit şi împărtăşit, după care au luat ambii
soţi bobiţele de struguri ai Sfântului Simeon.

Postind cele patruzeci de zile şi făcând în
fiecare dimineaţă 25 de metanii ,zicând la fiecare:
„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-ne pe noi, păcătoşii!“, iar seara, alte
25, zicând la fiecare: „Cuvioase Părinte Simeon,
roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!“ şi încă 50
rostind: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
miluieşte-ne pe noi!“, la urmă Dumnezeu, pentru
rugăciunile Maicii Domnului şi ale Sfîntului Simeon
Izvorâtorul de mir, le-a dăruit rod pântecelui o
fetiţă căreia i-au pus numele Maria, în cinstea
Maicii Domnului.

Ca drept mulţumire pentru acest mare dar
făcut parohiei noastre, de la zămislirea aceasta

minunată de altfel am şi început ca în fiecare
miercuri să cântăm un acatist al Maicii Domnului
în biserica din Viişoara.

În ziua a treia a Paştilor, marţi, 6 aprilie,
curent, Sfânta Liturghie a început aşadar cu
săvârşirea Tainei Sfântului Botez pruncei Maria
Hoha, avându-ne pe noi ca naşi, însoţiţi fiind la
slujbă şi de părintele Adrian Ţuglea, de la
Comăneşti. Mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru
darul minunat, datori suntem să înştiinţăm acum
în scris Mânăstirea Hilandar, oferind amănunte
exacte, date şi nume, spre a fi înregistrate în
arhiva specială a Mânăstirii, drept mărturie tuturor
celor ce tăgăduiesc minunile sfinţilor. Slavă lui
Dumnezeu pentru toate! La mulţi ani, fina noastră
de botez, Maria Hoha!

BOTEZ LA VIIªOARA: MARIA HOHA, ROD AL RUGÃCIUNII



Sâmbãtã, 12 iunie, curent, s-a sãvârºit Taina Sfântului
Botez pruncului Costel-Ionuþ Sergentu, nãscut pe 21 mai
2010, fiul lui Ionuþ ºi Cristina Sergentu, naºi fiind familia
Gabriel ºi Aniºoara Sergentu.  Ne rugãm lui Dumnezeu sã
ocroteascã cu mila Sa ºi acest copil care are mai mult ca

S f â n t a
Liturghie din ziua
de 20 iunie 2010,
sãvârºitã la Vii-
ºoara, a cuprins
în sine ºi sãvâr-
ºirea Tainei
Sfântului Botez
asupra pruncei
Oana-Gabriela
Jugaru, fiica so-

þilor Marian ºi Alexandra Jugaru, naºi fiind soþii Vasile ºi Adina
Puluc. De o vreme încoace tot mai mulþi credincioºi chemaþi la

BOTEZ LA VIIªOARA:
BIANCA-MARIA CHEPTÃNARU

S-A ÎNVREDNICIT
DE TAINELE CREªTINÃRII
Ionuþ-Aristotel ºi Mariana Cheptãnaru au primit un dar de

la Dumnezeu ca rod al iubirii lor: o fetiþã cãreia i-au pus numele
Bianca-Maria. În seara de 3 iulie, curent, prunca Bianca-Maria
a fost botezatã, naºi fiindu-i soþii Gheorghe ºi Silvica Diaconu
din Sascut. Nãscutã la 9 iunie 2010, Bianca-Maria adaugã
încã un „Tatãl nostru“ familiei Cheptãnaru Ionuþ-Aristotel.

De-acum patru glasuri vor fi în aceastã familie care vor
rosti rugãciuni cãtre Preabunul Dumnezeu pentru mântuirea
lumii. Sã creascã mare ºi credincioasã, sãnãtoasã ºi cu bunã-
sporire pentru a deveni astfel mãdular cinstit al Bisericii lui
Hristos Domnul.

La mulþi ani, Bianca-Maria!

BOTEZ LA VIIªOARA:
IULIA-TEODORA CHITICARU

Tinerei familii Costel ºi Florentina Chiticaru le-a dat
Dumnezeu o fetiþã, rod al dragostei lor. Punându-i numele Iulia-
Teodora, au avut bucuria încreºtinãrii ei prin botez avându-i ca
naºi pe Nicolae ºi Daniela Chiticaru. Slujba înãlþãtoare a Botezului
ca ºi a îmbisericirii a avut loc sâmbãtã, 28 august, curent, la
biserica din Viiºoara.

Fie ca aceastã zi sã-i fie Iuliei-Teodora cel mai de seamã
dar primit vreodatã de la Dumnezeu: numele de creºtin ºi dreptul
de moºtenire a Împãrãþiei cerurilor. Dumnezeu sã o creascã mare
ºi credincioasã, bucurându-ºi naºii ºi pãrinþii!

La mulþi ani, Iulia-Teodora!

LITURGHIE BAPTISMALÃ: OANA-GABRIELA JUGARU
A PRIMIT BOTEZUL ÎN CADRUL SFINTEI LITURGHII

rãspunderea nãºiei de botez au pe suflet dorinþa ca sãvârºirea
Tainei sã se facã în timpul Sfintei Liturghii. E de fapt o revenire
la ceea ce era la început în Biserica Ortodoxã, sau, altfel spus,
punerea pe primul plan a Tainei, apoi, pe al doilea, masa ºi
celelalte ale ospãþului bucuriei. Am observat o lucrare a harului
care ne descoperã cã în strãfundul sufletului existã ascuns
adevãrul. Pe mãsura catehizãrii stãruitoare, creºtinii descopãr
tot mai uimiþi mãreþul mãrgãritar al credinþei ce stã sã le
înnobileze viaþa spiritualã. Nu doar Taina Botezului, ci ºi cea a
Nunþii trebuie sã o reaºezãm la locul ei, adicã în cadrul Sfintei
Liturghii, aºa cum de fapt a mai rãmas pânã astãzi în practicã
doar Taina Hirotoniei. Nãdãjduim ca mãcar pentru viitorii naºi
care sunt ºi creºtini practicanþi, adicã trãitori ai Sfintei Liturghii ,
exemplul botezului de azi ºi al altora de mai înainte sãvârºite
la fel sã le fie imbold spre a dori sã-ºi împlineascã ºi ei aidoma
slujirea nãºiei.

Pruncei Oana-Gabriela botezatã azi îi dorim sãnãtate ºi
sã creascã mare ºi credincioasã. La mulþi ani!

BOTEZ LA VIIªOARA: COSTEL-IONUÞ SERGENTU
A DEVENIT CREªTIN

altul nevoie de sprijinul ceresc pentru viaþa aceasta. Întãrit
cu puterea botezului, Dumnezeu sã-l creascã mare ºi
sãnãtos, fiind bucurie pãrinþilor, naºilor, întregii comunitãþi
parohiale ºi Bisericii lui Hristos.

La mulþi ani, Costel-Ionuþ!



Un botez este una din cele mai mari bucurie ale unei
parohii. Familia naºilor Florin ºi Lenuþa Dãnãilã au adus
pe braþele lor de naºi pe prunca Cosmina-Ioana Dãnãilã,
fiica lui Cosmin Dãnãilã ºi a Adinei-Dorina. În data de 16

Duminicã, 17 octombrie, curent, o nouã bucurie a trãit
parohia Viiºoara: David-Ionuþ Radu a devenit creºtin. Botezul
sãu a bucurat pe pãrinþii Grigore-Ionuþ ºi Iuliana-Nicoleta Radu,
ca ºi pe naºii lui, Florin ºi Valentina Darie din Bârsãneºti.

Duminicã, 24 octombrie, curent, dupã Sfânta Liturghie,
familia Costel ºi Virginia-Loredana Anghel au încredinþat
naºilor George ºi ªtefania-Magdalena Resmeriþã pe pruncul
lor Petru sã fie adus la bisericã pentru sfânta luminare a
Botezului. Înconjurat de mai mulþi credincioºi, lumina Învierii
a rãsãrit ºi-n inima ºi fiinþa pruncului Petru în taina întreitei

BOTEZ LA VIIªOARA: COSMINA-IOANA DÃNÃILÃ

ALT BOTEZ LA VIIªOARA: DAVID-IONUÞ RADU

PETRU ANGHEL A PRIMIT DARUL CEL DE MARE PREÞ:
SFÂNTUL BOTEZ

afundãri, fiind pecetluitã spre creºtineascã lucrare în ungerea
cea binecuvântatã a Marelui Mir ºi oferitã veºniciei prin
comuniunea euharisticã. Sã binecuvânteze Dumnezeu pe
prunc ºi pe pãrinþii sãi, pe naºii care au mãrturisit credinþa
cea adevãratã pentru el ºi pe toþi împreunã-rugãtorii cu noi la
sãvârºirea acestor Taine cereºti. La mulþi ani, Petru!

Aºteptat cu mult dor de pãrinþi, iatã-l acum piesa de rezistenþã
a iubirii familiale. Un copil ne trage dupã sine în Împãrãþia lui
Dumnezeu. Sã-l iubeascã pãrinþii cu bucurie! Sã creascã
mare ºi sãnãtos. La mulþi ani, David-Ionuþ!

octombrie, curent, s-a sãvârºit slujba Sfântului Botez, la
Viiºoara. Dumnezeu s-o creascã mare ºi sã o însoþeascã
pe tot parcursul vieþii cu sãnãtate.

La mulþi ani, Cosmina-Ioana!

CÃT DE IMPORTANT ESTE
CUM NE ALEGEM NUMELE COPIILOR

În tradiþia ortodoxã, numele ales sã fie purtat de
un creºtin are o foarte mare însemnãtate. Când
numele ales aparþine unui sfânt din calendar, acel sfânt
va fi de-a pururea rugãtor înaintea lui Dumnezeu
pentru cel ce-i poartã numele. Pãrinþii care au pe inimã
dragostea faþã de copiii lor ºi se gândesc la mântuirea
acestora, vor avea grijã ca sã ofere copiilor lor astfel
de ajutoare pentru viitorul lor atât pãmântesc, cât mai
ales veºnic. De aceea, mai înainte de se naºte un copil

într-o familie, cei doi pãrinþi trebuie sã se gândeascã
la bucuria pe care copilul lor o va avea când îºi va
sãrbãtori ziua numelui.

Se ºtie cã în acea zi, Sfântul al cãrui nume îl
poartã copilul are mare trecere înaintea lui
Dumnezeu, el stând în fruntea tuturor sfinþilor
înaintea Sfintei Treimi. Sã evitãm dar a pune nume
copiilor noºtri care sã-i lipseascã de acesst mare
dar ºi de bucuria ocrotirii unui patron spiritual.



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.

Sâmbãtã, 10 iulie, curent, Corneliu
ºi Loredana-Lãcrãmioara Enea s-au
cununat adãugându-se familiei celei
mari a parohiei noastre ca nou
mãdular,  naºi  f indu-le famil ia
Gheorghiþã-Valentin Puluc cu soþia
Anicuþa.

Înãlþãtoarea slujbã a cununiei a
fost înfrumuseþatã ºi cu învãþãturi de
folos între care amintim aici imaginea
familei lui Avraam ºi a Sarei care,
pentru cã au fost milostivi, ospãtând
pe îngeri, Dumnezeu le-a dãruit ca
rãsplatã rod fericit al pântecelui, pe
Isaac cel din care s-a nãscut Iacob,

Despre Taina Nunþii, Pãrintele Dumitru Stãniloae, considerat a fi cel mai mare teolog ortodox al secolului
al XX-lea, scria: „Taina Nunþii este un act sfânt, de origine dumnezeiascã, în care, prin preot, se împãrtãºeºte
harul Sfântului Duh unui bãrbat ºi unei femei ce se unesc liber în cãsãtorie, care sfinþeºte ºi înalþã legãtura
naturalã a cãsãtoriei la demnitatea unirii duhovniceºti dintre Hristos ºi Bisericã“. Numãrul mic de nunþi din
ultima vreme aratã însã scãderea acestei demnitãþi pe care familia ºi-a câºtigat-o de-a lungul veacurilor,
tinerii fiind mai uºor atraºi, prin secularizare, spre o viaþã individualã, egoistã ºi lipsitã de comuniune.

Ne rugãm însã lui Dumnezeu sã binecuvânteze ºi noile familii formate în acest an al mântuirii, 2010.

FAMILIE NOUÃ: FERENCZ VIOREL-ANTONEL ªI ELENA
Ferencz Viorel-Antonel din Târgu-

Trotuº, un tânãr catolic trecut la Biserica
Ortodoxã, dimpreunã cu Elena Bârlã-
deanu din Viiºoara s-au gândit sã-ºi
uneascã destinele la biserica din
Viiºoara, pe 25 septembrie 2010. Astfel,
în aceastã searã de sâmbãtã, dimpre-

unã cu naºii aleºi, familia Ionel ºi Liliana
Gabor din Oneºti, au stat în faþa Sfântului
Altar pentru sãvârºirea Tainei Sfintei
Cununii. Cuvintele de învãþãturã le-au fost
spre îndemn sã citeascã Sfintele Scripturi
în care vor afla modele de familii
binecuvântate de Dumnezeu, din acelea

care tocmai au fost amintite în cadrul
rugãciunilor Cununiei. Avraam ºi Sara,
Isaac ºi Rebeca, Iacov ºi Rahela, Iosif
ºi Asineta, Zaharia ºi Elisabeta, Ioachim
ºi Ana, iatã doar câteva familii care nu
trebuie uitate de cãtre cei doi.

Sã le fie viaþa fericitã ºi sã se
iubeascã pânã la adânci bãtrâneþi cu
aceeaºi putere ca acum. Casã de piatrã
ºi Dumnezeu sã-i binecuvânteze!

O NOUÃ FAMILIE LA VIIªOARA:
CORNELIU ªI LOREDANA-

LÃCRÃMIOARA ENEA
pãrintele celor doisprezece patriarhi din
vechime.

Sã le dãruiascã Dumnezeu ºi celor
doi acum cãsãtoriþi, lui Corneliu de la
noi, din Viiºoara, ºi Loredanei, venitã
de la Brãteºti, viaþã fericitã ºi bucurii
veºnice. De vor învãþa sã fie milostivi,
Dumnezeu le va oferi neaºteptate
daruri .  De altfel, o rugãciune de
binecuvântare din cadrul slujbei Sfintei
Cununii spune ca Dumnezeu sã le dea
belºug în toate ca sã dea ºi celor lipsiþi.

Ne rugãm Domnului Dumnezeu pentru
aaceastã familie ºi pentru viitorul ei.

La mulþi ani ºi iubire nemuritoare!



Despre moarte cunoaºtem atât de puþine lucruri.
Iatã ceva interesant afirmat despre moarte de fostul
patriarh al Constantinopolului, Atenagora: „Moartea
este o poartã. Cel înviat ne lasã sã trecem prin moarte
în viaþã. Noi suntem botezaþi în moartea Lui, ca sã
participãm la viaþa Lui. Viaþa noastrã se îngusteazã
treptat pânã ce botezul nostru ºi moartea noastrã
coincid. Prin crucera de viaþã dãtãtoare, viaþa îºi are
împlinirea prin moarte. Fãrã moarte viaþa ar fi irealã.
Ar fi o iluzie, un vis fãrã deºteptare“.

Tot despre moarte, iatã ce spune ºi Pãrintele
Dumitru Stãniloae: „Moartea este prãpastia sau

puntea universalã de trecere spre o altã existenþã,
spre existenþa veºnicã. Din rostul acesta obiectiv al
ei decurge ºi unul subiectiv. În general moartea dã
sens ºi adâncime vieþii noastre pãmânteºti, ajutând
chiar prin aceasta la maturizarea spiritualã ºi la
mântuirea noastrã“. Meditând în tãcere la aceste
adevãruri despre moarte, sã ne rugãm lui Dumnezeu
sã dea odihnã veºnicã ºi iertare de pãcate celor ce
au rãposat ºi în acest an. Vom prezenta în câteva
cuvinte pe fiecare din cei plecaþi dintre noi, continuînd
ºirul arãtat în numarul de anul trecut al anuarului
nostru duhovnicesc «Potirul Viiºoarei».

Tânãr, la 43 de ani, Neculai Ganea
îºi lasã soþia Silvia ºi cei trei copii fãrã
ajutorul de care aveau cea mai mare
nevoie. O boalã nemiloasã s-a cuibãrit
în trupul sãu ºi deodatã pe toate le-a

FÃRÃ DE VESTE, GANEA NECULAI
NE-A PÃRÃSIT

lãsat. În 19 ianuarie 2010 l-am condus
pe ultimul drum. Dumnezeu sã-i ierte
pãcatele ºi sã aibã în paza Lui familia
ce i-a rãmas fãrã stâlpul de bazã al
casei care este bãrbatul.

Pe data de 19 ianuarie 2010 am
condus pe ultimul drum pãmântesc pe
Mihai Constantin. În vârstã de 76 de ani,
dupã o lungã suferinþã care l-a þintuit la
pat, a lãsat vãduvã pe soþia sa Elena ºi
orfani pe fii sãi pe care i-a iubit nespus.
Ne-a lãsat pe toþi ºi a plecat la cer.

Ne rugãm Domnului Dumnezeu sã-i
ierte pãcatele ºi cu sfinþii sã-l
odihneascã în Împãrãþia Sa!

TOT MAI SLÃBIT
DE SUFERINÞÃ,

MIHAI CONSTANTIN
NE-A PÃRÃSIT

Pe data de 4 februarie, curent,
Maria Tisescu, soþia lui Vasile Tisescu,
a trecut la cele veºnice. Dupã o
suferinþã scurtã dar accentuatã, îºi lasã
soþul singur sã lupte cu bãtrâneþea ºi
boala, ea ducându-se la veºnica odihnã.
Înmormântarea a avut loc duminicã, 7
februarie, la ora 12:30. Ne-am rugat
pentru sufletul ei, ca Dumnezeu sã fie
plin de milã faþã de ea ºi cu sfinþii s-o
odihneascã. Dumnezeu sã o ierte!

A ADORMIT
ÎNTRU DOMNUL
MARIA TISESCU

În aceeaºi lunã februarie, în ziua
de 12, anul curent, Dimitri Turcu, din
Viiºoara, a plecat în faþa Dreptului Jude-
cãtor sã dea socotealã pentru toate
faptele  sãvârºite în aceastã viaþã.

La 78 de ani ºi peste 50 de
împreunã-vieþuire cu soþia Zamfira, o lasã
pe aceasta vãduvã ºi unicul copil
Dumitru orfan de tatã. Duminicã, 14
februarie, de la ora 13:00, l-am purtat ºi
pe el pe braþele rugãciunii spre
câºtigarea milei lui Dumnezeu. O, ce
dar mare este rugãciunea Bisericii pentru
cei adormiþi întru Domnul! Ce folos  etern
au aceºtia de pe urma sãvârºirii ei! Toate
pomenirile pe care cei vii le fac pentru
dragii lor adormiþi sunt fapte mãreþe ale
dragostei care nu moare.

Sã ne rugãm Domnului Dumnezeu
sã-i ierte pãcatele ºi cu sfinþii sã-l
odihneascã în Împãrãþia Sa.

Dumnezeu sã-l ierte!

DIMITRI TURCU
A PÃRÃSIT

ACEASTÃ LUME



La 79 de ani, Neculai Oprea, de loc
din Brãtila, dar venit de cinci ani în
Viiºoara, a ajuns la sfârºitul vieþii. Dupã
o scurtã suferinþã, sâmbãtã, 20
februarie, curent, a plecat la cele
veºnice. Pe 23 februarie, la Brãtila de
Jos a avut loc slujba înmormântãrii. Ne
rãmâne în amintire pentru cã scurta viaþã
trãitã la noi, la Viiºoara, ºi-a lãsat
amprentã frumoasã prin virtutea aleasã
a facerii de bine arãtatã nu numai faþã
de cei ai casei lui, cât mai ales faþã de
Casa Domnului, dãruind bisericii cu
bucurie osteneala lui spre folosul
tuturor. Ne rugãm Domnului Dumnezeu
sã-i ierte pãcatele ºi cu sfinþii sã-l
odihneascã în Împãrãþia Sa!

NECULAI OPREA
S-A ADÃUGAT

LA PÃRINÞII SÃI

Neculai Hoha a trecut la cele
veºnice în dimineaþa zilei de luni, 1 martie
2010. Dupã o suferinþã care l-a reaºezat
cu privirea spre eternitate, împãcat cu
sine ºi cu familia, a lãsat vãduvã pe cea
care l-a însoþit în ultima parte a vieþii, soþia
Tinca, ºi orfani acum ºi de tatã pe cei
doi copii. Î-a lãsat în urmã pe fratele
Dumitru ºi pe cele trei surori încã în viaþã
din toþi ºapte copii câþi au fost la pãrinþi.
I-a lãsat pe nepoþi ºi toate rudele ºi
cunoscuþii sãi. A lãsat în urmã toate
ostenelile sale ºi a plecat la cer.

Miercuri, 3 martie, la ora 12:00, am
purtat rãmãºiþele lui pãmânteºti pe
ultimul drum spre bisericã ºi, apoi, spre
cimitir.

Dumnezeu sã-i ierte pãcatele,
odihnindu-l cu sfinþii în Împãrãþia Sa!

NECULAI HOHA A
IEªIT DIN

CUPTORUL
SUFERINÞEI

Elena Ungureanu a plecat la cele
veºnice în dimineaþa zilei de 21 martie,
curent, dupã o apãsãtoare suferinþã
purtatã în singurãtate ºi întristare.
Acum toate s-au sfârºit. Marþi, 23
martie, la cimitirul RED de la Oneºti, la
ora 11:00, a avut loc înmormântarea.
Dumnezeu sã-i ierte pãcatele ºi sã o

odihneascã în Împãrãþia Sa. Cei care
au avut-o ca îndrumãtoare de la catedrã
nu trebuie s-o uite. Iar noi, cei care am
fost aproape de suferinþa ei, sau chiar
ºi mai departe, mai mult datori suntem
a ne ruga pentru iertarea pãcatelor ºi
odihna ei veºnicã.

Dumnezeu sã o ierte!

A PLECAT SPRE CELE VEªNICE
ELENA UNGUREANU

Dupã o suferinþã grea care a þintuit-o
la pat, mama Ileana Nechifor, în vârstã
de 70 de ani, a plecat dintre noi. În seara
când prohodeam pe Mântuitorul, vineri,
2 aprilie, curent, pe la ceasul al
unsprezecelea din zi, suferinþa ei s-a
contopit cu a Mântuitorului ºi ºi-a dat
ºi ea obºtescul sfârºit, lãsându-ºi fiul
Cornel, pe nora Antoneta ºi pe nepotul
Ionuþ singuri pe lume. Dar cum pot fi
singuri, dacã Însuºi Iisus Hristos a spus
cã va rãmâne cu ucenicii Sãi pânã la
sfârºitul veacurilor, chiar dacã va pleca

dintre ei cu trupul? În comuniunea
liturgicã, mama Ileana rãmâne aceeaºi
în familia ei, prin pomenirea numelui sãu
ºi împãrtãºirea cu Trupul lui Hristos ºi
cu Sângele Lui care o cuprinde ºi pe ea
în armonia comuniunii veºnice a celor
rãscumpãraþi în Hristos. În Sâmbãta
sâmbetelor, trupul ei a fost coborât în
mormânt, sã se odihneascã pânã la a
doua Înviere. Fie-i þãrâna uºoarã ºi
Dumnezeu s-o primeascã în locaºurile
veºnice, iertându-i pãcatele ei cele de
voie ºi cele fãrã de voie!

ELENA NECHIFOR
S-A MUTAT LA DOMNUL

La începutul primãverii pleca dintre
noi bãtrânul Nicolae Hoha. La sfârºitul
ei, iatã, ne-a pãrãsit ºi fiul acestuia,
Nicolae. N. Hoha, la doar 57 de ani.
Nãscut în data de 2 februarie 1953, lasã
în urmã doi copii, pe Nuþu ºi pe Diana,
ºi pleacã la cele veºnice pe data de 4
mai 2010. Încercat cu suferinþã ºi
sufleteascã ºi trupeascã, a fost condus
pe ultimul drum pãmântesc de cei

apropiaþi. Sâmbãtã, 7 mai, la ora 12:00,
am fãcut aceastã cãlãtorie ultimã spre
biserica parohiei Viiºoara ºi, dupã slujba
prohodului, spre cimitir, spre a-l adãuga
lângã mama mai demult plecatã dintre
noi ºi lângã tatãl sãu, Neculai Hoha, de
curând mutat ºi el la cele veºnice.

Dumnezeul nostru cel milostiv
sã-i ierte pãcatele ºi cu sfinþii sã-l
odihneascã în Împãrãþia Sa.

S-A SFÂRªIT ªI SUFERINÞA
LUI NICOLAE N. HOHA



Vasile Regulã din Vãratici, nãscut
pe 18 iunie 1932, a plecat neaºteptat la
cele veºnice pe 13 iunie 2010. Nu credea
cã va muri aºa nepregãtit. S-a dus la
Judecãtorul fãrã de veste. A fost
înmormântat pe 16 iunie, la ora 10:00,
dupã ce a fost depus în camera mortuarã
provizorie a bisericii din Viiºoara.

Sã ne rugãm dar lui Dumnezeu
pentru iertarea pãcatelor lui. Mai avea
cinci zile sã facã 78 de ani ºi deodatã
firul vieþii i s-a rupt. Sã ne rugãm
Milostivului Judecãtor pentru odihna lui
veºnicã.

Dumnezeu sã-l ierte!

VASILE REGULÃ
DIN VÃRATICI

A PÃRÃSIT SUBIT
LUMEA ACEASTA

Neaºteptat, fãrã de veste a venit
moartea în familia Cofaru din Viiºoara,
luându-l pe capul familiei, Dumitru, pe
data de 15 iulie, curent.

Venit în Viiºoara de la Slãnic, era
vecin al bisericii de zece ani. Nepregãtit
pentru clipa aceasta, totuºi i-a gustat
amãrãciunea ºi a lãsat vãduvã pe soþia
Lucica ºi orfani de tatã pe cei doi fii,
plecând pe drumul fãrã întoarcere pentru
a da rãspuns înaintea Dreptului
Judecãtor de faptele sale.

Sâmbãtã, 17 iulie, la ora 15:30, l-am
condus pe ultimul drum pãmântesc. Sã
ne rugãm pentru sufletul lui, ca
Dumnezeu sã-i ierte pãcatele ºi sã-l
odihneascã cu sfinþii în Împãrãþia Sa.

Dumnezeu sã-l ierte!

DUMITRU COFARU
DIN VIIªOARA

A PLECAT
DINTRE NOI

Pe 26 august, curent, o fiicã a
satului Viiºoara, stabilitã la Bucureºti,
Geta Sergentu, în vârstã de doar 57
de ani, a trecut la cele veºnice.

O suferinþã grea s-a cuibãrit în
trupul ei, lãsând astfel pe cei doi copii
fãrã mamã. Vrednicã lucrãtoare în spital

GETA SERGENTU A TRECUT
LA CELE VEªNICE

ca asistentã medicalã, n-a putut însã
învinge propria suferinþã. Dumnezeu aºa
a voit cu viaþa ei ca sã ne fie ºi moartea
aceasta prematurã o predicã nouã. A fost
adusã acasã ºi înmormântatã, pe data
de 29 august, în mormântul pãrinþilor ei.

Dumnezeu sã o ierte!

Bãtrân ºi vãduv de 5 ani, Vasile
Puluc, a cãrei locuinþã vremelnicã era
vis a vis de cimitirul satului Viiºoara, a
plecat dintre noi pe 27 septembrie,
curent, adãugându-se soþiei sale
Parascheva ºi celorlalþi din familie plecaþi
dintre noi mai dinainte. ªi-a lãsat
familia, pe cei trei fraþi în viaþã, Dumitru,
Ion ºi Aglaia, ºi pe cei patru copii, Maria,
Gabriel, Gicã ºi Ionel. ªi-a lãsat nepoþii,
toate rudeniile, vecinii ºi pe noi toþi. De-
acum stã în faþa Dreptului Judecãtor sã

dea socotealã de tot ce a fãcut în viaþa
aceasta. Sã ne rugãm pentru sufletul lui
care a scãpat de chinul acestei vieþi, dar
care se aflã acum în mare nevoie, cum
spune cântarea bisericeascã, ºi aºteaptã
mijlocirea Bisericii pentru el. Dumnezeu
sã-l ierte ºi cu sfinþii sã-l odihneascã.
Joi, 30 septembrie, cu ajutorul lui
Dumnezeu, l-am condus la bisericã, la
prohodire, ºi de acolo la locul de odihnã
din cimitir.

Dumnezeu sã-l ierte!

PULUC VASILE, ÎN VÂRSTÃ DE
73 DE ANI, A PLECAT LA CELE VEªNICE

De loc din Viºoara, dar mutat de
peste douãzeci de ani la Oneºti,
Constantin Dãnãilã a plecat la cel
veºnice pe data de 30 septembrie, în
urma unui neaºteptat moment de
dezechilibru trupesc soldat cu o
cãdere ce i-a fost fatalã.

A fost depus mai întâi la catedrala
«Pogorârea Duhului Sfânt» din Oneºti,
iar sâmbãtã, 2 octombrie, a fost adus

la biserica din Viiºoara ºi depus în ea
pentru ca duminicã, 3 octombrie, dupã
Sfânta Liturghie sã aibã loc slujba
înmormântãrii. Au participat la prohodire
pãrintele protopop Constantin Alupei,
pãrintele ªtefan Curcuþã ºi pãrintele
Ioan Bucã. Familia, lipsitã de stâlpul de
bazã, va purta mai departe crucea vieþii.

Dumnezeu sã-l ierte ºi cu sfinþii sã-l
odihneascã în Împãrãþia Sa!

DÃNÃILÃ CONSTANTIN,
PLECAT DIN VIIªOARA LA ONEªTI,

S-A MUTAT LA CELE VEªNICE



Pe 3 octombrie, curent, neaºteptat
ºi nepregãtit, Ion Munteanu, în vârstã de
doar 64 ani, a plecat dintre noi.

Tatã a unei familii numeroase, 13
copii, toþi în viaþã, o lasã pe soþia
Georgeta vãduvã sã poarte mai departe
singurã grijã de casã. Trecut printr-o grea
încercare în urmã cu aproape zece ani, o
operaþie dificilã la cap, o comoþie

fulgerãtoare i-a pecetluit viaþa care s-a
oprit la aceastã vârstã nefireascã pentru
moarte. Pe 7 octombrie, joi, la ora 11:00,
a avut loc înmormântarea.

Sã-l înconjoare cete de îngeri pânã
la tronul Judecãtorului veºnic, precum
cei 13 copii l-au plâns nestãpânit la
cãpãtâi.

Dumnezeu sã-l ierte!

ION MUNTEANU NU MAI ESTE
PRINTRE CEI VII

Ilie Iftimie, fiul fostului cântãreþ al
parohiei Viiºoara, Vasile Iftimie, a
plecat la cele veºnice, dupã o grea
suferinþã care i-a topit trupul lui harnic
ºi pl in de putere. În data de 4
octombrie ne-a pãrãsit pe toþi: pe soþia
sa Aneta pe care o lasã vãduvã; pe cele
douã fiice cu familiile lor; rudeniile ºi
vecinii sãi ºi pe noi toþi ceilalþi. Cuptorul
suferinþei i-a fost încins nespus de
amar, nici bãnuind în primãvarã cã vara

ºi toamna ce vor urma avea sã-l þinã
legat de patul suferinþei. Timp destul
însã pentru pregãtirea cea
creºtineascã pe care a fãcut-o pentru
sufletul sãu. Acum stã sã fie judecat
de Dumnezeu ºi sã fie rãsplãtit pentru
faptele credinþei sale. Joi, 7 octombrie,
a fost înmormântarea. Dumnezeu sã-i
ierte pãcatele ºi sã-l odihneascã
alãturi de pãrinþii ºi strãmoºii sãi în
Împãrãþia Sa!

DUPÃ O SCURTÃ ªI GREA SUFERINÞÃ,
ILIE IFTIMIE A PLECAT LA DOMNUL

Constantin Costin, de multã vreme
bolnav, a plecat ºi el dintre noi, miercuri
seara, 6 octombrie. O suferinþã
arzãtoare i-a mistuit nemilos puterile
trupului. A lãsat-o pe soþia Sevastiþa, pe
cei doi fii gemeni cu nurorile ºi nepoþii,
casa, satul ºi s-a dus sã stea în faþa
judecãþii lui Hristos.

Sã ne rugãm pntru iertarea
pãcatelor sale, cã mult a avut de suferit
în trupul sãu în vremea din urmã.
Sâmbãtã, 9 octombrie, la ora 12:00 a
fost înmormântarea.

Dumnezeu sã-l ierte!

ªI CONSTANTIN
COSTIN A PLECAT

Viorica Sfârlea, de aproape trei ani
vãduvã, obositã de multã suferinþã, a
trecut la cele veºnice pe data de 28
octombrie, curent. Nãscutã pe data de
3 februarie 1931, lasã orfani ºi de
mamã pe cei doi copii care mai sunt în
viaþã, Gheorghe ºi Simona. De
asemenea, ºi pe fraþii ei, Maria, Chiriac
ºi Gabriela îi lasã în lupta vieþii ºi se
duce de la noi sã se adauge celor
plecaþi mai înainte din lumea aceasta.

Duminicã, 31 octombrie, curent,
dupã Sfânta Liturghie, a avut loc înmor-
mântarea. Dumnezeu sã o ierte!

DECES
LA VIIªOARA:

VIORICA SFÂRLEA

Dupã o scurtã ºi grea suferinþã,
ªtefan Frãþilã din Viiºoara a plecat ºi el
dintre noi, pe 1 noiembrie, curent.

Dupã trei zile de priveghere, joi, 4
noiembrie, în jurul amiezii a fost condus
pe ultimul drum, lãsând-o pe soþia sa
Zânca vãduvã ºi restul familiei lipsit de
prezenþa sa.

Ne rugãm ca Dumnezeu sã-l ierte ºi
cu sfinþii sã-l odihneascã în Împãrãþia Sa!Duminicã seara, 24 octombrie,

curent, inima Mariei Minghiriº a încetat
sã mai batã. O suferinþã ascunsã în
trupul ei i-a mãcinat puterea de a-ºi mai
duce crucea vieþii. Vãduvã de
doisprezece ani, a încheiat, iatã,
osteneala vieþii acesteia, fãrã de veste
sosindu-i ceasul morþii. Îºi lasã copii,
pe Ioan-Dorin cu soþia Patricia ºi pe
Maria-Monica cu soþul Adrian, pe fraþii
ei Vasile, Costicã ºi Nina ºi se duce
pe drumul fãrã întoarcere.

Dumnezeu sã o ierte!

MARIA MINGHIRIª
S-A DUS ªI EA

LA CELE VEªNICE

ALT DECES
LA VIIªOARA:

ªTEFAN FRÃÞILÃ

«După această viaţă vom
înceta de a mai lucra virtuţile, dar
nu vom înceta de a simţi în noi
lucrându-se îndumnezeirea du-
pă har, ca o răsplată pentru ele.
Căci lucrarea îndumnezeirii în
noi, fiind mai presuus de fire, e
fără hotar.»

Sf. Maxim Mărturisitorul



Douã lucrãri deosebite pe anul în curs s-au enunþat
la Praznicul Botezului Domnului: întîi, sã înlocuim
vechile ferestre de la bisericã cu altele noi, al doilea,
sã demarãm lucrãrile la noua casã parohialã. Cu
ajutorul lui Dumnezeu Care a sensibilizat nesperat pe
credincioºii noºtri, la douã luni de la enunþul fãcut deja
biserica noastrã avea ferestre noi, tip termopan, toate
cheltuielile fãcându-se din dragostea bucuroasã a
multor enoriaºi din Viiºoara. Le mulþumim ºi pe
aceastã cale, cum am fãcut-o ºi atunci, la sfârºitul
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Un gând împlinit: noi ferestre la bisericã
Sfintei Liturghii. Noi credem cã ºi al doilea gând va
afla întrupare în inimile milostive ºi devotate ale
viiºorenilor, având ca mãrturie puternicã participarea
cu bucurie la împlinirea primului gând.

Dumnezeu sã binecuvânteze ºi pe donatori ca ºi
pe cei care au participat efectiv cu braþele lor la
montarea schelei din bisericã pentru înlocuirea
ferestrelor din turn, apoi la demontarea ei, ca ºi la
repunerea în ordine a tuturor lucrurilor din bisericã dupã
acest mic ºantier. Slavã lui Dumnezeu pentru toate!

Dupã schimbarea ferestrelor, biserica Viiºoarei se
înnoieºte iarãºi: vechile jgheaburi de scurgere a apei
de pe acoperiº erau prea slãbite ºi ruginite în dese
locuri, astfel cã, pânã duminicã, 28 martie, de
Praznicul Intrãrii în Ierusalim a Domnului, altele noi le
vor lua locul.

Nãdãjduind cã Dumnezeu ne va ajuta sã putem
face faþã ºi financiar acestei lucrãri care se cerea a fi
înfãptuitã, ne rugãm Domnului sã binecuvânteze orice
braþ întins cu bucurie spre împlinirea acestei înnoiri.

Biserica
din

Viiºoara
are noi

jgheaburi
pentru

scurgerea
apei

Dupã schimbarea ferestrelor, biserica Viiºoarei s-a
înnoit iarãºi: vechile jgheaburi de scurgere a apei de
pe acoperiº erau prea slãbite ºi ruginite în dese locuri,
astfel cã, pânã duminicã, 28 martie, de Praznicul
Intrãrii în Ierusalim a Domnului, altele noi le-au luat
locul. Dumnezeu ne-a ajutat sã putem face faþã ºi
financiar acestei lucrãri care se cerea a fi înfãptuitã.

Ne rugãm Domnului sã binecuvânteze orice braþ
întins cu bucurie spre împlinirea acestei înnoiri. Chiar
înainte de Praznicul Intrãrii în Ierusalim a Domnului

s-au încheiat – cu ajutorul lui Dumnezeu Care a pus
gânduri nobile familiei Ionel ºi Lenuþa Postolache, care,
în mod voluntar, s-a oferit sã lucreze la înfrumuseþarea
Casei Domnului – lucrãrile de finisare ºi vopsire a
grilajelor metalice ºi a ramelor de la noile ferestre ale
bisericii. Cu aceastã ocazie, s-a montat în bisericã ºi
un sistem performant de alarmã, cu contribuþia
credincioºilor parohiei cãrora le mulþumim ºi pe
aceastã cale. Doamne, binecuvânteazã pe toþi
ostenitorii ºi donatorii Casei Tale!



Parastas la un an la mormântul pãrintelui Costicã Barna

Parastas în
cimitir

În seara Duminicii Mironosiþelor, parohia Viiºoara
a înscris încã o paginã în istoria ei spiritualã. Ca niºte
mironosiþe, mereu în aºteptarea întâlnirii cu cei de mult
plecaþi din aceastã lume, persoanele însingurate ºi-au
aflat azi mângâiere. Duminica aceasta le-a fost hãrãzitã
sã le aducã bucurie ºi speranþã, mângâiere ºi curaj în
lupta ce-o poartã cu
haina vãduviei. Am
aflat un numãr de 33
de vãduve ºi vãduvi
care, de peste 14 ani,
ºi-au mutat în cimitir
jumãtatea ce-i aºteaptã Dincolo. Iatã-le pe nume: Elena
Cuibar, vãduvã de 16 ani; Chiriþã Geta-Valeria, de 17
ani; Dumitru Grozavu, de 16 ani; Maria Mihai, de 27 ani;
Maria Tisescu, de 23 ani; Ecaterina Chiticaru, de 18
ani; Maria Crãciun, de 17 ani; Floarea Ghibilic, de 16
ani; Elena C. Dulhac, de 27 ani; Zânca Chiticaru, de 30
ani; Lucreþia Jugaru, de 17 ani; Anica Puluc, de 24 ani;
Ion Ciobanu, de 15 ani; Ileana Regulã, de 17 ani; Zamfira
Coman, de 17 ani; Lucica Cuibar, de 27 ani; Elena
Jugaru, de 15 ani; Lucreþia Costin, de 15 ani; Tasica
Grozavu, de 16 ani; Maria Munteanu, de 34 ani; Elena
Chiriac, de 22 ani; Maria Cheptãnaru, de 60 ani;
Paraschiva Mihai, de 19 ani; Floarea Jugaru, de 20 ani;
Maria Jugaru, de 31 ani; Zamfira Popa, de 51 ani; Victoria
Grozavu, de 21 ani; Zamfira Cheptãnaru, de 35 ani;
Maria Rusu, de 53 ani; Florica Grozavu, de 46 ani;
Didina Sfârlea, de 25 ani; Floarea Chiriac, de 17 ani;
Elena Sergentu, de 28 ani ºi Elena Barna, de 18 ani.

Pentru toþi cei prezenþi sãrbãtoarea a fost miºcãtoare
ºi mult-grãitoare. Pãrintele Gheorghe Aramã ne-a însoþit
la aceastã rugãciune de mulþumire ºi cerere de ajutor
de la Dumnezeu pentru timpul ce ne stã tuturor înainte,
dar mai ales acestor credincioºi ºi credincioase ale

Binecuvântarea vãduvelor
în Duminica Mironosiþelor

parohiei noastre pe umerii cãrora apasã o cruce
deosebitã, aceea a vãduviei. Dar ce încurajare ne dã
tuturor Biserica ce-ºi aºteaptã Mirele Cel demult plecat!
Maranata! - zice Apocalipsa. Amin! Vino, Doamne Iisuse!
Le-am dãruit tuturor o diplomã intitulatã «Jertfa vãduviei»
cu urmãtorul text: „Dumnezeu a binevoit ca soþii

rãmaºi singuri pe
lume sã-ºi poarte
vãduvia cu mare
credinþã în ajutorul
nemãrginit al Sãu, ca
Unul care este

Ocrotitorul vãduvelor ºi orfanilor. Pãzitã cu mare
evlavie în Legea Vechiului Testament (Ieºire 22, 22-
24; Deuteronom 10, 18, 18; 14, 29; 16, 11, 14; 24, 17,
19, 20, 21; 26, 12-13; 27, 19 etc.), vãduvia s-a arãtat ºi
în Noul Testament în atenþia ºi mila Mântuitorului
Iisus Hristos (Matei 23, 14; Marcu 12, 40, 43; Luca 2,
37; 4, 25-26; 7, 12; 21, 2-3 etc.). Sfântul Apostol Pavel
mãrturiseºte cã femeia «cea cu adevãrat vãduvã ºi
rãmasã singurã are nãdejdea în Dumnezeu ºi
stãruieºte în cereri ºi în rugãciuni, noaptea ºi ziua»
(vezi pe larg II Tim 5, 23-16). Binecuvântãm pe  .........
ºi-i apreciem osteneala cu care de .... ani îºi poartã
cu smerenie ºi curãþie crucea singurãtãþii cu haina
vãduviei, nãdãjduind în revederea cu soþul plecat
în Împãrãþia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, Cel
care a vãzut ºi milostenia vãduvei sãrace (Luca 21,
2), sã-i primeascã jertfa vieþii, revãrsându-i pe mai
departe putere ºi binecuvântare. Datã azi, 18 aprilie
2010, în Duminica Mironosiþelor.“ Lângã aceastã
diplomã am adãugat o carte ºi o floare, semne ale
dragostei ce-aºteaptã. Fie ca sãrbãtoarea aceastã sã
rãmânã neuitatã în inimile tuturor celor prezenþi. La mulþi
ani ºi sãnãtate! Hristos a Înviat!

Primăvara începe să-şi împartă
miresmele pe plaiurile Viişoarei. Peste tot
vezi, în aceste zile, numai flori şi culori. Ca
o cunună de fruntea pământului, pomii în
floare anunţă bucuria unui nou început,
nădejdea unei noi vieţi. Via se pregăteşte
să dea în floare, merii zâmbesc cu bobocii
însângeraţi la soarele ce încă întârzie să-şi
arate puterea. Biserica Viişoarei se
pregăteşte şi ea de bucurie. Încă din iarnă
şi-a schimbat din lucrurile vechi cu altele
noi. Şi încă mai are multe surprize pentru
credincioşii ei să le facă Sfântul Nicolae.
De mai multă vreme ne-am aşteptat şi la

PRIMÃVARÃ LA VIISOARA
îmbogăţirea patrimoniului nostru
bisericesc cu o casă parohială nouă şi se
pare că a venit vremea să facem primii
paşi spre această împlinire. Pe 24 aprilie,
curent, s-au făcut pregătirile pentru sfinţirea
locului unde va fi construită viitoarea casă
parohială a Viişoarei. A doua zi, duminică,
25 aprilie, la ora 17:00, am avut bucuria
sosirii în mijlocul nostru a părintelui
protopop Constantin Alupei ca împreună
să sfinţim punerea temeliei casei. A venit
şi conducerea Consiliului Local al
Primăriei Târgu-Trotuş să ne însoţească
la acest eveniment precum şi mulţi

credincioşi ai bisericii noastre. Casa
Parohială concentrează în sine bucuria şi
credinţa întregii parohii, ea constituind o
icoană a întregii comunităţi parohiale. De
aceea toată parohia simte, trebuie să simtă,
o tresăltare sufletească aparte la un astfel
de moment festiv care inaugurează o
icoană a ei pe care credincioşii, prin jertfa
şi munca lor, o zugrăvesc cu evlavie spre a
le face cinste cum se cuvine. Să fie un
început binecuvântat şi acesta. Pentru
rugăciunile Sfântului Ierarh Nicolae,
Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-ne pe
noi. Amin!



Pe 25 aprilie, la ora 17:00,
într-o atmosferã de efervescentã
emoþie, ne-a trecut pragul bisericii
pãrintele protopop Constantin Alupei
pentru a sãvârºi împreunã slujba
sfinþirii apei ºi rugãciunea punerii
temeliei noii case parohiale. În
prezenþa Domnului Primar Ioan
Anton ºi a celorlalte oficialitãþi locale,
credincioºii Viiºoarei prezenþi la
acest moment inaugural au scris
împreunã o paginã de istorie pentru
viaþa spiritualã a parohiei. Orice
eveniment pastoral este consemnat
în filele nevãzute ale amintirilor
nemuritoare ºi binecuvântaþi fie toþi
cei care au rãspuns cu prezenþa lor
la aceastã slujbã de binecuvântare
a unei noi lucrãri din cadrul bisericii
noastre. Dupã cuvântul pe care l-am
rostit arâtând unele dintre lucrãrile
duse la bun sfârºit în viaþa parohiei,
pãrintele protopop a arãtat importanþa

casei parohiale în panteonul arhi-
itectural al parohiei, transmiþând
totodatã ºi binecuvântarea Preasfin-

þitului Dr. Ioachim Bãcãuanul,
Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei
Romanului ºi Bacãului, pentru
începerea lucrãrilor. Fotografiile
alãturate ne poartã cu gândul la
evenimentul consumat deja. Ne
rugãm Domnului Dumnezeului

nostru ºi Sfântului Nicolae, patronul
bisericii noastre, sã ne dea înþelep-
ciunea ºi puterea de a duce la bun

sfârºit ºi aceastã lucrare necesarã
pentru parohie ºi pentru mai bunul
mers al vieþii ei duhovniceºti.

Doamne, Doamne, cautã din
cer ºi vezi, ºi cerceteazã via
aceasta pe care a sãdit-o Dreapta
Ta ºi o desãvârºeºte pe ea!

Rugãciune la punerea temeliei casei parohiale

Cu ajutorul lui Dumnezeu, al Sfântului
Ierarh Nicolae, patronul spiritual al
bisericii ş i parohiei Viişoara, cu
bunăvoinţa conducerii locale ş i a
parohienilor noştri, s-a început în acest
an, 2010, lucrul la noua casă parohială
care se va ridica în spatele casei
praznicare. Cei mai mulţi viişoreni au

SÃ SPRIJINIM CONSTRUCÞIA NOII CASE PAROHIALE

înţeles încă de la început necesitatea
existenţei acestei construcţii şi au dăruit
cu bucurie ceea ce au putut pentru
demararea lucrărilor. Nădăjduim că, pe
măsura înaintării lucrului, întreaga
parohie va fi copleşită de cinstea ce i se
va aduce pentru dragostea jertfitoare şi
înţelegerea vremii pe care o trecem.

Pentru credincioşii noştri plecaţi departe
şi care nu pot dărui din osteneala lor
consilierilor noştri care fac colecta
financiară pentru construcţ ia casei
parohiale, sau pentru alţi credincioşi
binevoitori care citesc acest anuar, vă
dăm mai jos adresa contului nostru
bancar unde puteţi depune donaţiile în
bani, precum văduva cea săracă din
Evanghelie cei doi bănuţ i ai ei, cu
specificaţ ia: Pentru casa parohială:
BANCA COOPERATISTĂ CREDITUL
ONEŞTEAN, AGENŢIA TÂRGU-OCNA,
titular: PAROHIA VIIŞOARA, Cont:
2511102RON04020300003012117, Cod
IBAN RO08CRCOX040203000040792
Noi vom anunţa pe site-ul parohiei fiecare
donaţie, mulţumindu-vă şi rugându-ne lui
Dumnezeu cu pomenire la Sfântul Altar
pentru sănătatea şi mântuirea tuturor.

Noua casă va îmbogăţi parohia cu
multă cinste. Dumnezeu să ne ajute!



Sfinþirea Troiþei închinatã «Schimbãrii la Faþã a
Domnului» - Vãratici, 13 noiembrie 2008

Ziua de 14 iulie 2010 a înscris
o paginã unicã în viaþa duhovni-
ceascã a parohiei Viiºoara. Ne
aºteptam sã fie cu o zi mai târziu,
dar Dumnezeu a voit altfel. Un grup
de pelerini ortodocºi venit din
îndepãrtatul Arhanghelsk - un oraº
în partea de NV a Rusiei, pe Dvina
de Nord, aproape de vãrsarea
acesteia în Marea Albã, care este
ºi reºedinþa regiunii cu acelaºi
nume - doritori sã cunoascã viaþa
duhovniceascã a poporului nostru,
conduºi fiind de pãrintele profesor

Dr. Vasile Mihoc, de la Facultatea
de Teologie «Andrei ªaguna» din
Sibiu, au poposit împreunã la
biserica noastrã pentru a fi
împreunã în comuniune euharisticã.
Din grup a fãcut parte ºi pãrintele
Pavel din Arhanghelsk, iar la Sfânta
Liturghie au mai slujit pãrinþii Ioan
Roncea ºi Cãtãlin Ilie dimpreunã
cu pãrintele Pavel, având ca protos
pe remarcabilul profesor de Noul
Testament de la Academia
Andreianã. Dupã trecerea prin
capitala Moldovei ºi o neuitatã
întâlnire cu IPS Teofan, Mitropolitul
Moldovei ºi Bucovinei, pelerinii au
vizitat o parte din mânãstirile
nemþene, mai ales Mânãstirea
Neamþ, dupã care, trecând pe valea
Trotuºului, ne-au fãcut bucuria
neaºteptatã a coliturghisirii pe

COMUNIUNE EUHARISTICÃ LA VIIªOARA CU
CREªTINI ORTODOCªI DIN RUSIA: 14 IULIE 2010

altarul Sfântului
Nicolae din Viiºoa-
ra. Cei care au
auzit chemarea
toacei ºi a clopo-
tului ºi au venit la
bisericã au câºti-
gat tezaur nepre-

þuit. Cuvintele nu încap sã zugrã-
veascã mãreþia slujbei cântatã
alternativ, în româneºte ºi în
ruseºte, evlavia pelerinilor, dorul lor
de a se uni cu Hristos. Dupã Sfânta
Liturghie ºi cuvintele de aleasã
simþire duhovniceascã rostite de
pãrintele Pavel, ºi apoi de Pãrintele

profesor Vasile Mihoc care cred cã
ne-au obligat la dãruire mai plenarã
în slujba Bisericii lui Iisus Hristos
Mântuitorul, a urmat agapa frã-
þeascã la Casa praznicarã ºi
dialogurile de mare folos sufletesc
pentru fiecare dintre noi.

Pelerinii au plecat la miezul zilei
spre mânãstirea Sâmbãta ºi apoi
spre Sibiu, noi rãmânând sã
mulþumim Domnului Dumnezeului
nostru pentru binecuvântarea de a
fi, pentru o zi, neaºteptat de fericiþi.

A fost ºi aceastã zi un dar al
Sfântului Nicolae pentru Viiºoara.
Slavã lui Dumnezeu pentru toate!



Locuinþã distrusã de furia apelor la Schineni

Consilierii împãrþind ajutoare

Aºteptatã deopotrivã cu
vara, ªcoala cateheticã «Sfântul
Nicolae» din Viiºoara îºi invitã
copiii sã-ºi stâmpere dorul de
cunoaºtere a lui Hristos.

 Începem aºadar un program
minunat intitulat «Hristos
împãrtãºit copiilor», program

O datã cu venirea verii, s-au
deschis larg ºi porþile ªcolii
catehetice pentru copii «Sfântul
Nicolae» din Viiºoara. Pe 5 iunie s-a
întâmplat aceasta ºi bucuria ne-a
împlinit-o urmãtorii copii care au
rãspuns prezent chemãrii Bisericii:
Balan Georgiana-Andreea, Sticlaru
Mãdãlina-Andreea, Roncea Felicia,
Negruþ Ana-Georgiana, Frãþilã
Petriºor, Sfârlea Maria-Alexandra,
Roncea Elena, Puluc
V a s i l i c ã - P a u l ,
Gavriluþã Ana-Geor-
giana, Puluc Maria-
Ecaterina, Nechifor
Ionuþ, Roncea ªtefan,
Balaban Ionuþ, Ani
Cosmin-Florin, Ani
A n d r e i - C ã t ã l i n ,
Roncea Petru, Mihai
Andreea, Fonoca Ele-
na, Fonoca Andreea-
Ioana, Ursache Roxa-
na, Chiticaru Mãdã-
lina, Chiticaru Simo-
na, Chiticaru Ionuþ ºi
ªerban Alexandra.
Prima temã dezbã-

împletit ºi cu surprize ce vor
împlini dragostea acestora faþã
de Bisericã. Prin urmare, odatã
cu prima sâmbãtã a verii,
respectiv începând cu data de 5
iunie, ne-am întâlnit la bisericã
pentru debutul ºcolii. Aºteptam
ca tot mai mulþi copii sã participe.

Le dorim pãrinþilor iubire de
copii, iar copiilor, ascultare de
pãrinþi. ªi dacã se va împlini
iubirea, copiii vor fi îndemnaþi sã
vinã la bisericã, ºi vor veni
evident dacã ºi ei vor asculta
sfaturile înþelepte ale pãrinþilor
lor credincioºi. Doamne ajutã!

CREAREA LUMII ªI SUFLETUL OMULUI – PRIMA TEMÃ
A ªCOLII CATEHETICE «SFÂNTUL NICOLAE» - 5 IUNIE 2010

tutã interactiv a fost despre zilele
Creaþiei ca ºi despre sufletul omului
ºi cum se poate el curãþa e pãcate
ºi pãstra neprihãnit.

Surprizã plãcutã ne-au fãcut
tinerii de la Asociaþia Onestin Oneºti
care ne-au vizitat împreunã cu
pãrintele Florin Smarandi ºi ne-au
adus daruri deosebite cu ocazia zilei
de 1 iunie. Noi le-am mulþumit pentru
dragostea lor ºi le-am dãruit din cele

învãþate atunci într-un scurt dialog la
streaºina bisericii. Le mulþumim ºi noi
pe aceastã cale ºi ne rugãm lui
Dumnezeu sã pãstreze curate
sufletele lor ºi ale noastre.

ªcoala noastrã cateheticã a
urmat lecþiile din programul
«Hristos împãrtãºit copiilor» al
Patriarhiei Române. Sã fie într-un
ceas bun noul început ºi cu folos
de mântuire tuturor!



Sâmbãtã, 31 iulie, programul
ªcolii catehetice pentru copii
«Sfântul Nicolae» din Viiºoara s-a
desfãºurat la Crucea de pe Arcaciu.

Un pelerinaj al celor 24 de copii
care au venit la bisericã a fost bun
prilej ca la piciorul Crucii de pe
Arcaciu sã ne amintim despre
târgul necinstit al lui Iacov cu fratele
sãu Isav.

Apoi destinderea necesarã
descãtuºãrii energiilor a umplut
vârful Arcaciului de veselie ºi larmã
cum rar i-a fost sã trãiascã. A fost
acest pelerinaj un preludiu celui de
a doua zi, 1 august, de ziua
Scoaterii Sfintei Cruci, nãdãjduind,
dacã timpul va fi favorabil, sã urcãm
împreunã copii ºi pãrinþi pe celãlalt
deal, Docmana, la Crucea de acolo
pentru rugãciune. N-a fost sã fie

COPIII DIN VIIªOARA ÎN PELERINAJ PE ARCACIU
împlinit acest gând pentru cã a doua zi
vremea ne-a stat împotrivã. Dar ziua de
sâmbãtã, 31 iulie, va rãmâne pentru cei
24 de copii care au dorit sã fie pelerini o
frumoasã amintire. Sã ne rugãm lui
Dumnezeu sã nu ne lipseascã de astfel
de activitãþi duhovniceºti ºi în anul ce vine.

Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

Joi, 26 august, curent, câþiva
din copiii Viiºoarei au devenit
pelerini. Cãutãtori de frumos,
însetaþi de cer. Poate cã mulþi au
uitat cã trebuia sã fie pelerini acum.
Îºi vor fi adus aminte prea târziu.
Alþii poate au aflat poarta casei
încuiatã ºi n-au putut ajunge la
bisericã. Dar pentru câteva ore
urcuºul muntelui Mãgura a fost
frenetic pentru toþi. ªi pentru cei
mici ca ºi pentru cei mai mari,
maica preoteasã ºi epitropul
Viiºoarei. Întâlnirea cu Preacuviosul
pãrinte arhimandrit Epifanie,
binecuvântarea primitã, masa
gustoasã care ne aºtepta, biserica
din cimitir, lacul cel ilustru altãdatã,
biserica mare a mânãstirii
împodobitã ca de nuntã, florile din
curtea Casei Domnului, iatã câteva
din însemnele rãmase pe ceara
moale a inimii. La coborâre am
zãbovit în parcul de sub Mãgura
pentru destindere. Ce locuri

BUCURIA PELERINAJULUI LA MÂNÃSTIREA
MÃGURA OCNEI. 26 AUGUST 2010

frumoase ne-a lãsat Dumnezeu atât
de aproape de noi! Alþii vin cu jertfã
de departe sã se bucure de aceste
priveliºti uluitoare. Sã-I mulþumim
lui Dumnezeu pentru toate! Pe
sâmbãtã, 28 august, aºteptãm

surpriza concursului ce va avea loc
la bisericã. Concurs cu premii
pentru cei mai silitori cursanþi ai
ªcolii catehetice «Sfântul Nicolae».
Fie ca întâlnirea de sâmbãtã sã fie
cu succes!
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Târgu-Trotuº, 6 septembrie 1992 - veterani din comuna
Târgu-Trotuº (cei mai  mulþi sunt din Viiºoara)

Joi, 9
septembrie,
un grup de
copii din Vii-
ºoara au
fost iarãºi
p e l e r i n i ,
cãutãtori de
frumuseþe
d u h o v n i -
ceascã.

Sâmbãtã, 28 august, în cadrul ªcolii catehetice
«Sfântul Nicolae» din Viiºoara, a avut loc un concurs de
evaluare a cunoºtinþelor biblice acumulate în aceastã varã
în cadrul programului «Hristos împãrtãºit copiilor». Între
cele 20 de întrebãri puse copiilor, ultima le cerea sã-ºi
exprime dorinþa vizitãrii unei mânãstiri. Cele mai multe
dorinþe au fost pentru mânãstirea «Schimbarea la Faþã»
de la Buda, Berzunþi. Am ales deci sã mergem într-acolo,
propunând ziua de marþi, 31 august pentru asta. Aceastã
zi a fost însã o piatrã de încercare pentru o parte din copiii
care ar fi trebuit sã ajungã la bisericã, din cauza ploii
aproape necontenite de dimineaþã. Totuºi, câþiva temerari
au fost prezenþi, ignorând vremea capricioasã. ªi aºa am
plecat nãdãjduind în ajutorul lui Dumnezeu. A fost o plãcutã
amintire pentru unii a acestor locuri de reculegere
sufleteascã în care am mai fost cu un an înainte. Am
revãzut biserica mare a mânãstirii, am fãcut adevãrate
lecþii de religie observând picturile murale, ne-am închinat
la Sfintele Moaºte, am luat multe amintiri de la pangarul
mânãstirii. Am vãzut ºi soarele sãrutându-ne curajul ºi
încãlzindu-ne inima. Ne pare rãu cã mulþi din cei care ar fi

PELERINAJ LA MÂNÃSTIREA BUDA, BERZUNÞI, PREMIU
AL ªCOLII CATEHETICE DIN VIIªOARA, 31 AUGUST 2010

trebuit sã fie pãrtaºi acestei bucurii au lipsit. Poate cã ar
mai trebui un efort cu un alt pelerinaj pentru cei de vreme
bunã, ca toþi copiii sã se bucure de binecuvântarea unei
astfel de cãlãtorii. Doamne ajutã!

PELERINAJ CU COPIII DIN VIIªOARA
 LA MÂNÃSTIREA BOGDANA

A treia mânãstire vizitatã a fost de data aceasta
Mânãstirea Bogdana cu nepreþuitele valori istorice
ce le deþine. Am auzit lucruri extrem de interesante
aici. Dar am ºi vãzut frumuseþea impecabilã a curþii
ºi ne-am închinat la Sfintele Moaºte ce se aflã în trei
din cele patru biserici ale Mânãstirii.

De aici ne-am deplasat la Mânãstirea Caraclãu unde
am fost de faþã la sfinþirea temeliei noii bisericii ce se va
construi aici. Cu acest al treilea pelerinaj, ne îndreptãm
paºii spre ºcoala ce stã sã înceapã, rugându-ne lui
Dumnezeu sã ne ajute în tot lucrul cel bun.


