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Roncea

De astãzi, Universu-i podgorie
Cu gard, cu teasc, ºi paza pusã-n ea;
E via Tatãlui gânditã din vecie,
E via ce-a sãdit-o dreapta Sa.

În toamnã, via rodul îºi aratã!
Se vãd bobiþe mari, urzite pe ciorchin,
Stãpânul viei va sosi îndatã,
Sã le zdrobeascã, trecându-le prin lin.
 
Stãpânul viei e bun ºi nemitarnic:
Întâi va rãsplãti pe muncitori,
Cã nimãnui El nu este datornic,
Plãteºte tuturor prin slujitori.
 
Iisus Se pregãteºte pentru cruce,
El simte mistagogic slava ei.
Un înger sfânt potirul îl aduce,
Sã punã-ntr-însul vinul dragostei.
 
În podgorie Tatãl a sãdit
Un pom frumos ºi roditor.

Pe el viticultorii-au rãstignit
Pe Fiul Tatãlui, moºtenitor.
 
ªi astãzi via Tatãlui dã rod
ªi va rodi pânã-n sfârºit de veac,
Cel rãstignit pe timpul lui Irod
Dã viaþã celor ce hristoºi se fac.

Arhiepiscopul Ioachim



O deosebitã cinstire se cuvine
sã aducem Maicii Domnului, cum ºi
face Sfânta noastrã Bisericã a doua
zi dupã Naºterea Domnului,
preþuind-o pentru cã ea a nãscut
Pruncul cel dumnezeiesc. O cinstim
pe Maica Domnului cã a nãscut pe
Hristos, dar o cinstim ºi pentru cã
este ºi Maica noastrã. O venerãm
sãrutându-i icoana cu evlavie aºa
cum sãrutãm  mâna mamei care ne-a
nãscut. ªi pentru cã a nãscut pe
Hristos, prin Fiul Sãu fãcându-ne pe
toþi cei care suntem botezaþi în
numele Sfintei Treimi fraþi ai Fiului
Sãu, Iisus Hristos. Ea ne-a fãcut fraþi
ai lui Iisus Hristos tocmai pentru
aceastã minune sau pentru aceastã
lucrare dumnezeiascã, anume cã
Fiul ei S-a întrupat ºi a venit în lumea
aceasta. Dacã nu S-ar fi întrupat
Dumnezeu prin pântecele Sfintei
Fecioare Maria, noi n-am fi ajuns la
demnitatea de fii ai lui Dumnezeu
dupã har ºi fraþi ai lui Hristos. De
aceea Biserica o cinsteºte în chip
deosebit pe Maica Domnului, pentru
cã datoritã ei ºi a acceptãrii vestei
cele bune adusã ei de trimisul
dumnezeiesc, de Sfântul Arhanghel
Gavriil, ea a adus mântuirea lumii prin
Fiul sãu nãscut din pântecele ei.

Împotriva întrupãrii lui Hristos
diavolul s-a luptat dintotdeauna. De
la crearea omului, din grãdina
Edenului, diavolul s-a luptat ca nu
cumva omul sã ajungã la mântuire,
sã devinã asemenea lui Dumnezeu.
Dumnezeu a dat poruncã lui Adam
ºi Eva în Eden ca sã þinã un post
anume, de a nu mânca dintr-un pom
oprit. ªi câtã vreme au þinut porunca
aceasta, au fost fericiþi în Rai. Iar la
plinirea vremii, în pântecele Evei avea
sã Se întrupeze Fiul lui Dumnezeu,
Care sã-i îndumnezeiascã pe
amândoi, sã-i facã nemuritori ºi sã
moºteneascã veºnic împãrãþia lui
Dumnezeu, Edenul cel preamãrit.

Diavolul însã nu a voit sã Se întrupeze
în Eva cea dintâi Fiul lui Dumnezeu,
de aceea a încercat cu vicleºug sã
întineze pântecele ei, sã o
desfecioreascã prin neascultare de
porunca divinã, ºoptindu-i: Nu vrei sã
fii ca Dumnezeu mai curând?
Mãnâncã din pomul acesta ºi vei fii
ca El. ªi ea, ispitindu-se, i-a ºoptit
bãrbatului sãu: Hai sã gustãm! Adam
s-a lãsat înºelat de soþia sa, care la
rândul ei a fost înºelatã de ºarpele
diavol, ºi au cãlcat porunca lui
Dumnezeu, pãcãtuind întâia oarã.
Prin aceastã neascultare, Eva a
pierdut dreptul ºi vrednicia de a fii
mamã a lui Dumnezeu. Prin faptul
cã  a sãvârºit un singur pãcat, ea ºi-a
pierdut curãþia lãuntricã a pântecelui
în care trebuia sã Se nascã Iisus
Hristos. ªi diavolul a biruit, a câºtigat
pentru o vreme pe om, astfel încât
tot neamul de oameni al Vechiului
Testament ajungea, prin moarte, în
împãrãþia morþii, în Iad. Grãdina
Edenului s-a închis odatã cu cãderea
primilor oameni în pãcat ºi aceastã
stare s-a prelungit mai apoi la  toate
generaþiile pânã la plinirea vremii
când Dumnezeu a pregãtit o nouã
Evã, pe Sfânta Fecioarã Maria,
fecioarã neprihãnitã hrãnitã de îngeri
în Sfânta Sfintelor, în noul Eden, în
noua grãdinã a Raiului pe care
Dumnezeu a aºezat-o pe pãmânt în
templul lui Solomon, în locul cel mai
sacru al templului, acea cãmarã
numitã Sfânta Sfintelor care era
icoana Raiului dintâi. Iar noi avem în
Bisericã, peste veacuri, altarul ca
icoanã a Raiului, a Edenului cãtre
care noi, venind la bisericã ºi privind
mereu spre el, dorim cu nerãbdare
sã ajungem înãuntru. Din acest Rai
Hristos vine ºi ne împãrtãºeºte
Trupul ºi Sângele Sãu ca arvunã a
vieþii veºnice pe care o vom câºtiga,
întrând, dupã moarte, în Împãrãþia lui
Dumnezeu prin Uºile Împãrãteºti.

Eva cea nouã, Sfânta Fecioarã
Maria, a nãscut pe Fiul ei, Iisus
Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu.
Diavolul a fost biruit datoritã
neprihãnirii ei, a fecioriei ei de-a pururi,
a lipsei de pãcat în care a trãit
întreaga ei viaþã. Dar diavolul nu s-a
lãsat înfrânt  de aceastã victorie
mãreaþã a Sfintei Fecioare Maria ºi
a cãutat sã zãdãrniceascã opera
mântuirii, luptând împotriva lui Hristos
ca sã fie omorât. Regele Irod, auzind
de Pruncul care S-a nãscut, s-a
mâniat ºi a dat poruncã sã fie uciºi
toþi copiii de 2 ani ºi mai mici din
Betleem ºi din jur, socotind cã între
ei trebuie sã fie ºi Acela care S-a
nãscut ºi avea sã-i ia tronul, cum a
înþeles de la magi. ªi soldaþii lui Irod
au ucis 14.000 de prunci, cum spune
Sfânta Scripturã. Sigur, este un
numãr simbolic. 14.000 înseamnã
de douã ori cifra 7 înmulþitã cu 1000,
adicã toþi pruncii. Dupã Naºterea
Domnului, lupta diavolului a fost
împotriva pruncilor, împotriva
zãmislirii de prunci, astfel încât s-a
împlinit cuvântul profetului care zice:
Rahila plânge pe fiii sãi ºi nu vrea sã
se mângâie pentru cã nu mai sunt.
Atunci mamele plângeau cu inimile
sfâºiate când vedeau cã pruncii le
erau furaþi din braþe ºi nimiciþi de
sabia lui Irod. Prin glasul lor însã,
mama poporului Israel, Rahila, cea
din vechime, suspina. Ea era icoana
Maicii Domnului. Ori de câte ori
diavolul cautã pe Hristos sã ni-L
omoare, ucigându-ne pruncii, Maica
Domnului plânge ºi nu se mângâie,
pentru cã nu mai sunt copiii ei. De
aceea e atât de grozav pãcatul
avortului, lupta împotriva vieþii,
împotriva pruncilor, pentru cã prin

* predicã þinutã la Viiºoara, de  pr. Petru
Roncea, pe 26 decembrie 2015

(continuare în p. 28)



Pe 1 martie 2015, în Duminica
Ortodoxiei, potrivit tradiþiei deja
încetãþenite, la Târgu-Ocna a avut loc
o procesiune cu odoare bisericeºti ºi
sfinte icoane, manifestare de credinþã
la care au participat ºi credincioºi din
Viiºoara cu
sfinte icoane
care sunt o-
doarele Bise-
ricii.

Soborul de
preoþi a fost
condus de pã-
rintele Cons-
tantin Alupei,
protopop de
Oneºti, care a
transmis ºi bi-
necuvântarea
IPS Ioachim,
Arhiepiscopul
Romanului ºi
B a c ã u l u i .
Procesiunea a

Procesiune cu sfinte icoane
la Târgu-Ocna, în Duminica Ortodoxiei

pornit de la biserica Precista, a
continuat pe bulevardul C. Negri
pânã la biserica Sfinþii Voievozi  ºi de
acolo încheierea s-a fãcut la biserica
Buna Vestire-Rãducanu. Aici pãri-
ntele protopop a þinut un cuvânt de

folos pentru creºtinii
care s-au ostenit la
acest pelerinaj,
încheind cuvântul
prin prezentarea
cãrþii de predici la
evangheliile dumini-
cilor de peste an
intitulatã: ªapte ani
la Viiºoara, rostiri
de duminicã, autor
preot Petru Roncea.

Fie ca în rândul
pelerinilor sã fie
binecuvântaþi ºi
enoriaºii noºtri din
Viiºoara care au
depus jertfa lor - în

imaginea de sus se observã cele trei
icoane vechi de la Viiºoara purtate de
viiºoreni - pentru a mãrturisi credinþa
ortodoxã ºi într-un astfel de moment
de slujire al Bisericii, în contextul unei
secularizãri galopante a lumii.



...în rolul lui Moº Ion RoatãAdevãrat Tabor al Viiºoarei, dealul
Arcaciu cu imensa Cruce înfiptã-n
cãpãþâna lui, strãjuieºte vãile dimprejur
cu razele ce strãpung întunericul nopþii
din chipul Crucii de aici, ca Moise
odinioarã stând cu mâinile întinse,
sprijinite de Aaron ºi Hor, pânã ce
poporul Israel a biruit desãvârºit
oºtirea vrãjmaºului Amalec.

Crucea Arcaciului priveºte tabãra
Viiºoarei în zbaterile-i zilnice cu
vicleanul Amalec cel care vrea sã
cucereascã inimile creºtinilor pentru
împãrãþia idolatrilor. Ne-am urcat pe
culmea Crucii de aici în seara Duminicii
dinaintea Praznicului Înãlþãrii Sfintei
Cruci sã împletim cununã de busuioc

Pelerinaj la crucea de pe Arcaciu, în
Duminica dinaintea Înãlþãrii Sfintei Cruci,

13 septembrie 2015
pentru Crucea pe care în Vinerea
Patimilor de toamnã, în chiar ziua de
14 septembrie, o vom înãlþa pe
Golgota parohiei ºi la piciorul cãreia
ne vom pleca cu umilinþã sãrutând-o
ca pe un leac al mântuirii noastre.

Vecernia ºi Litia Praznicului aici,
pe acest pisc, le-am cântat,
aducându-ne aminte de binecu-
vântarea încruciºatã a lui Iacov datã
fiilor lui Iosif, de semnul crucii peste
Marea Roºie arãtat de toiagul lui
Moise ºi câte alte icoane mult
grãitoare ale Vechiului Aºezãmânt
despre Cruce ºi despre piscul
înãlþãrii ei în chipul munþilor Moria,
Horeb, Sinai, Carmel etc.

Sã fie ºi acest pelerinaj o aprindere
de dor de Cer ca un fulger urcând pe
verticala Crucii ºi coborând la noi ca
pe o scarã a Raiului. Felicitãm pe toþi
jertfitorii care ne-au însoþit la Cruce,
precum Mironosiþele femei de
odinioarã pe Hristos pe Golgota.



Misail Chiriþã în rolul lui
Moº Tãnase din spectacolul

Rãzvan ºi Vidra, 1956

În dupã amiaza Duminicii de dupã
Înãlþarea Sfintei Cruci, 20 septembrie,
2015, la ora 16:00, o parte din
credincioºii parohiei Viiºoara,
protopopiatul Oneºti, au urcat în duh
de pelerin cãtre Crucea înfiptã-n vârful
dealului Docmana, ca de acolo sã
înalþe rugãciuni cãtre cer, cinstind
Crucea Domnului în duh de pocãinþã
închipuit de mireasma tãmâiei ce a
învãluit cãpãþâna Docmanei în timpul
slujbei. Dupã sãvârºirea slujbei sfinþirii
apei ºi redefinirea spaþiului din jurul

La Crucea de pe dealul Docmana,
Viiºoara, pe urmele Mântuitorului în

Duminica de dupã Înãlþarea Sfintei Cruci
Crucii, prin stropire cu apã sfinþitã, ca
fiind afierosit lui Dumnezeu, am cântat
Canonul Sfintei Cruci, aducându-ne
aminte de umbra ei în Vechiul
Testament, cuvântul de la încheierea
pelerinajului reluând câteva dintre
închipuirile Crucii în istoria vechi-
testamentalã ºi chemând spre a privi
cu credinþã la puterea Crucii
vindecãtoare ºi izbãvitoare de moarte,
precum poporul evreu muºcat de
ºerpii veninoºi în pustie de privea la
ºarpele de aramã ridicat în vârf de deal

- icoanã cum nu se poate mai limpede
a rostului înãlþãrii Crucii lui Hristos pe
înãlþimi - nu mai murea.

Sã fie ºi acest pelerinaj o continuare
ºi împlinire fericitã cu folos de mântuire
a celui sãvârºit duminica trecutã la
Crucea de pe Arcaciu. Cu credinþã sã
privim la crucea de pe înãlþimile
parohiei, rugând pe Dumnezeu sã ne
ierte pãcatele ºi sã ne dea putere sã ne
ducem crucea noastrã cu lepãdare de
sine ºi cu multã dãruire pe urmele
Mântuitorului Iisus Hristos.



Viişoara văzută de pe Arcaciu

În genunchi, la Troiþa «Sfânta Treime»
de la Valea Podului

În dupã amiaza praznicului Sfintei Treimi, 1 iunie 2015, la
ora 16:00, credincioºii Viiºoarei au îngenuncheat în faþa troiþei
de la Valea Podului, înãlþând rugãciuni stãruitoare ca
Dumnezeu sã reverse ploaie peste faþa pãmântului însetat.

Dupã sãvârºirea slujbei sfinþirii apei ºi a binecuvântãrii celor
douã fântâni ce se aflã în imediata apropiere a troiþei,
plecându-ne genunchii înaintea lui Dumnezeu, ne-am
recunoscut pãcatele din cauza cãrora Dumnezeu S-a supãrat
pe þinutul Viiºoarei poruncind norilor sã ne ocoleascã astfel
încât animalele ºi pãmântul sã sufere de lipsa apei. Sã
învãþãm din exemplul dat de întoarcerea poporului evreu de
la idolatrie la slujirea adevãratului Dumnezeu în timpul lui Ilie,
dupã care a plouat peste pãmântul însetat.

Nãdãjduim ca lacrimile copiilor, ale vãduvelor ºi orfanilor,
ale tinerilor ºi bãtrânilor sã înduplece spre milã pe Dumnezeu
ºi sã-ªi reverse peste noi toþi darurile Sale.



Joi, 2 iulie 2015, la ora 16:00, sãrbãtoarea
Sfântului Voievod ªtefan cel Mare a fost marcatã ºi
la Viiºoara printr-un popas duhovnicesc la bustul
ºtefanian din curtea ªcolii din Viiºoara. Împreunã cu
pãrintele Vasile Panþiru, de la biserica Rãducanu din
Târgu-Ocna, am oficiat sfinþirea apei, apoi slujba
Acatistului Sfântului Voievod, totul încheindu-se cu o
ectenie ºi un cuvânt de bucurie rostit de pãrintele
Vasile care a participat pentru prima datã la acest
eveniment organizat astfel la Viiºoara. Fie ca acest
popas duhovnicesc sã fie un semn de smeritã
recunoºtinþã adusã memoriei Sfântului ªtefan, atletul
lui Hristos ºi apãrãtorul dreptei credinþe.

Pe 2 iulie, rugãciune la bustul ºtefanian din
curtea ªcolii din Viiºoara



Duminicã, 19 iulie 2015, la ora
19:00, troiþa „Sfântul Prooroc Ilie” ne-a
adunat pentru rugãciune ºi cinstire a
marelui prooroc al focului, cel care
pârjoleºte pãmântul când se acoperã
de prea multe nelegiuiri, Ilie cel din
Tesba Galaadului. Mai mulþi ca de

La troiþa „Sfântul Ilie”, de ziua hramului

obicei, dar nu îndeajuns pentru
seceta prelungitã de peste Viiºoa-
ra, cei prezenþi am fost binecu-
vântaþi cu apa sfinþitã ºi ne-am unit
glasurile cinstind pe Sfântul Ilie în
armoniile Acatistului, rugând pe
Dumnezeu sã ne ierte pãcatele ºi

sã-ªi arate bunãvoinþa faþã de
pãmântul însetat.

Sã fie primite ostenelile celor
prezenþi ca o ofrandã a dragostei
noastre faþã de binefacerile pe care
Dumnezeu le-a revãrsat asupra
tuturor.



Seceta prelungitã ne-a adunat mai
grabnic ºi pe mai mulþi la troiþa Sfintei
Cruci  din dreptul locuinþei familiei Ileana
Pavalache, pentru implorarea milei
dumnezeieºti asupra locurilor lipsite de
umezealã ale Viiºoarei, duminicã, 26
iulie 2015. Lipsit de lacrimile pocãinþei,
pãmântul blestemat al inimii noastre
aceiaºi spini ºi pãlãmidã rodeºte.

Se cuvine sã apreciem cum se
cuvine mesajul rugãciunilor pentru

La troiþa Sfintei Cruci, un hram în toiul secetei

slobozirea ploilor, mesaj care ne
cheamã mai întâi la pãrãsirea
pãcatelor ºi la pocãinþã, pentru ca
Dumnezeu sã-ªi arate apoi
îndurarea Sa ºi peste pãmântul
uscat al proprietãþilor noastre
trecãtoare. Asumarea Crucii,
cinstirea cu bunã-cuviinþã a Crucii
Domnului începând de la modul
cum ne însemnãm cu ea ºi pânã
la înþelegerea cea mai profundã a

locului ei în epopeea mântuirii, iatã
paºi ce trebuie urmaþi între ceilalþi
pentru a ne milui Dumnezeu. Intrarea
de vineri, 31 iulie 2015, în Postul
Adormirii Maicii Domnului reprezintã
un har aparte care ne ajutã spre
împlinirea datoriilor noastre sfinte faþã
de Dumnezeu, de Maica Domnului
ºi de sufletul nostru.

Tuturor cititorilor ºi enoriaºilor
noºtri le dorim post binecuvântat



13 mai 2010

Seara Praznicului Schimbãrii la
Faþã ne-a aflat la troiþa din Vãratici,
închinatã acestui praznic luminos

De Schimbarea la Faþã, la troiþa din Varatici

din 6 august. În jurul troiþei ne-am
plecat, de la ora 14:00, la rugãciune
cu sfinþirea apei ºi versuri de

acatist special al Praznicului, totul
încheindu-se cu un cuvânt de
învãþãturã ºi de folos pentru toþi.



Pe 14 octombrie 2015, troiþa
„Sfânta Parascheva” din Viiºoara ºi-a
sãrbãtorit hramul. La ora 15:00,
adunaþi în jurul troiþei, am sãvârºit
slujba sfinþirii apei ºi Paraclisul Sfintei
Parascheva. Fie ca ºi acest popas
duhovnicesc sã fie pentru enoriaºii
noºtri de pe câmp prielnicã
comuniune în rugãciune ºi invitaþie

Sãrbãtoarea hramului troiþei Sfânta Parascheva
la Viiºoara

pentru Sfânta Liturghie care e
suprema comuniune la care ne
aºteaptã Hristos, Mirele Bisericii.
Cuvântul de sfãtuire cu care s-a
încheiat partea duhovniceascã a
acestui popas de hram ne-a adus
aminte cã sfinþii sunt mãdulare ale
Trupului lui Hristos care este Biserica
ºi cã, cinstindu-i pe sfinþi, cinstim pe

Hristos în Trupul Cãruia aceºtia sunt
în comuniune de iubire unii cu alþii,
având puterea mijlocirii, prin Hristos,
cãtre Dumnezeu pentru toatã lumea.

Sfântã multmilostivã ºi prea-
cuvioasã maica noastrã Paras-
cheva, roagã-te lui Dumnezeu
pentru noi acum ºi în ceasul morþii
noastre. Amin.



Cu ajutorul lui Dumnezeu ºi
bunãvoinþa credincioºilor din
parohia Viiºoara, în cursul anului
2015 s-a restaurat pridvorul bisericii
Sfântul Ierarh Nicolae din Viiºoara,
lucrãri ce au necesitat eforturi
financiare pe mãsurã ºi ajutor de
bunãvoie, când a fost cazul, la fel.

Având binecuvântarea IPS
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului
ºi Bacãului, prin grija ºi munca
neobositã ºi de bunãvoie a epitro-

pului parohiei, Ionel Postolache,
prin osteneala casierului parohiei,
Dumitrache Puluc ºi a celorlalþi
membri ai Consiliului Parohial,
luc rãr i le
au dema-
rat prin în-
l ocu i r ea
v e c h i l o r
ferestre ºi
a uºilor a-
tât de la

întrarea în pridvor de afarã cât ºi
cele de la intrarea în bisericã din
pridvor cu altele noi. O
hainã nouã s-a dat picturii,



fãcând ambientul prid-
vorului vrednic de cinstea
viiºorenilor ºi de slava

Bisericii. Douã icoane deosebite
aºezate pe un iconostas spre
închinare, una a Maicii Domnului
(Paramithia) ºi alta a Sfântului
Nicolae, precum ºi o icoanã
superbã pe sticlã deasupra uºii de
la intrare reprezintã punctele  am
putea spune definitorii ºi specifice
ale noului pridvor. Icoana Maicii
Domnului de pe iconostas este
copie miniaturalã a celei de pe
perete, icoanã superbã ce ne
întâmpinã, ori de câte ori intrãm în
Casa Domnului, îmbiindu-ne cu
nãdejde la Judecata cea din urmã a
fiecãruia.

Icoana Maicii Domnului cu
Pruncul, numitã Paramithia , este
una fãcãtoare de minuni din Sfântul
Munte Athos, situatã la Mânãstirea
Vatoped. În locul unde se aflã ea se
fãceau mai demult cãlugãriile, pe
când mânãstirea era idioritmicã.
Potrivit tradiþiei, în vremea când
egumenul se pregãtea sã dea
portarului cheile mânâstirii ca sã
deschidã, au auzit-o pe Maica
Domnului poruncindu-le sã nu
deschidã porþile mânãstirii ºi
monahii sã meargã pe ziduri ºi sã-i
respingã pe piraþii care încon-
juraserã mânãstirea. Porunca s-a
auzit din nou ºi egumenul uimit a
vãzut cum Pruncul Hristos încerca
sã astupe cu mâna gura Maicii
Sale ºi L-a auzit spunând: Nu
cãuta, Maica Mea, la aceastã
turmã pãcãtoasã! Lasã-i sã treacã
prin sabia piraþilor, cãci s-au
înmulþit fãrãdelegile lor! Iatã
istoria acestei icoane care, într-un
fel, înlocuieºte icoana clasicã a
Judecãþii ce se aflã de obicei în
pridvorul bisericilor, aducând
nãdejdea în ajutorul Maicii Domnului
care mijloceºte la Fiul ei iertarea
pãcatelor tuturor celor care vor in-
tra cu credinþã ºi pocãinþã în
Bisericã. Prin urmare, intrând în
noul pridvor al bisericii din Viiºoara

ºi sãrutând icoana judecãþii
milostive, sã intrãm cu nãdejde în
bisericã, aducând slavã lui Dumne-
zeu Care nu vrea moartea pã-
cãtorului, ci sã se întoarcã ºi sã fie
viu, cum spune Sfânta Scripturã.

Revenind la lucrãrile din pridvor,
s-a înlocuit instalaþia electricã, un
mic candelabru ºi
o candelã mãrea-
þã ce arde perma-
nent strãjuiesc
înãlþimile, iar de o
parte ºi de alta a
iconostasului cu
cele douã icoane
stau de veghe
douã candele au-
rite, toate acestea
fiind donaþii oferite
bisericii de diverºi
credincioºi ai pa-
rohiei al cãror
nume cunoscut
de noi rãmâne
înscris în cartea
donatorilor ce se
pãstreazã în ce-
ruri. Un calorifer
pentru un ambient
plãcut ºi corpul
pangarului mutat
aici  împlinesc
lucrãrile pridvo-

rului restaurat în întregime.
Dumnezeu sã rãsplãteascã

tuturor donatorilor, lucrãtorilor ºi
rugãtorilor cu viaþã veºnicã.

În anul 2016 ne propunem, pe
lângã continuarea lucrãrilor la casa
parohialã, sã mãrim casa praz-
nicarã. Doamne ajutã!



Nica Andreea, 11 ani

Au primit Taina Sfântului Botez, în anul 2015, la Viiºoara:

Laurenþiu Vasilicã Radu

Sâmbãtã, 24 ianuarie 2015, la Viiºoara a avut loc primul
botez pe anul 2015: pruncul Laurenþiu-Vasilicã, fiul lui
Vasilicã Radu ºi al Lãcrãmioarei Ocneanu a fost adus de
naºul lui, Ionuþ Crãciunicã, din Oneºti, spre a deveni, prin
Taina Botezului, membru al Bisericii ºi moºtenitor al
Împãrãþiei lui Dumnezeu. Cele trei Taine, Botezul,
Mirungerea ºi Euharistia, l-au iniþiat ºi aºezat pe drumul
veºniciei ca fiu al lui Dumnezeu. Fie ca întru mulþi ani sã se
bucure de acest mare dar ºi fericiþi sã-i facã pe pãrinþii sãi
ºi întreaga comunitate parohialã.

La mulþi ani, Laurenþiu-Vasilicã!

Ionuþ Florin Chiticaru

Duminicã, 15 februarie 2015, familia Florin ºi Felicia
Chiticaru, din Viiºoara, s-a bucurat de încreºtinarea fiului
lor Ionuþ-Florin. Nãscut în 23 ianuarie 2015, Ionuþ-Florin
este purtat de naºii Ovidiu ºi Irena Panþiru, din Oneºti,
pentru renaºterea prin Botez. Dar încã ºi familia cea mare
a parohiei a avut binecuvântata bucurie a primirii unui nou
membru al ei prin Taina cea mare a Botezului. 

Sã creascã mare Ionuþ-Florin ºi sã fie bucurie pãrinþilor
ºi Bisericii întru mulþi ani!

ªtefan Dumache

Pe 24 aprilie, ªtefan Dumache a primit dreptul la o
frumoasã moºtenire: Împãrãþia Cerurilor câºtigatã prin
întreita iniþiere creºtinã: Botezul, Mirungerea ºi Împãrtãºania
cea sfântã. Adus la bisericã de naºul Petruþ-ªtefan

Vartolomei, pãrinþii lui ªtefan, Vlad-Mihãiþã ºi Ramona s-au
bucurat sã-l primeascã în haina dreptãþii îmbrãcat ºi fiu al
lui Dumnezeu numit. Sã creascã mare, credincios ºi
sãnãtos, spre bucuria naºului, a pãrinþilor ºi a comunitãþii
parohiale care s-a îmbogãþit cu încã un pretendent la Înviere.

La mulþi ani, ªtefan!

Georgiana Puiu

Vineri, 26 iunie 2015, familia Vlad-Mihãiþã ºi Ramona
Dumache s-a angajat sã poarte la Taina Botezului, ca naºi,
pe prunca Georgiana Puiu, fiica tinerilor Maria ºi Costel
Puiu din Viiºoara. Prin Taina Botezului, Georgiana a primit
dreptul de a moºteni Împãrãþia Cerurilor, prin Taina
Mirungerii mãdularele trupului s-au afierosit slujirii lui
Dumnezeu, iar prin Taina Sfintei Împãrtãºanii s-a legat de
cer pentru totdeauna, devenind mãdular al Trupului lui
Hristos. Ne rugãm sã creascã mare ºi credincioasã.

La mulþi ani, Georgiana!

Iulia-Cristina Jitãnel

Sâmbãtã, 29 august 2015, naºii Gheorghe ºi Elena Livadã
au adus pe braþe pe prunca Iulia-Cristina Jitãnel la Taina
Sfântului Botez ºi la dumnezeiasca comuniune euharisticã
de care se va bucura pânã la împlinirea deplinã în Împãrãþia
lui Dumnezeu. Sub privirea emoþionatã a pãrinþilor ei,
Cristian-Dumitru ºi Mihaela-Iulia Jitãnel, cristelniþa Viiºoarei
s-a fãcut pântece nãscãtor spre viaþa veºnicã a Iuliei-Cristina,
care a devenit astfel membrã a Bisericii sau mãdular al
Trupului lui Hristos. Dorim sã creascã mare întru
mulþi ani fericiþi ºi cu sãnãtate!



Au fost cununaþi pentru împreunã-vieþuire, în anul 2015, la Viiºoara:

Gemenii Mihai ºi Gabriel Nica
Gemenii Mihai ºi Gabriel Nica au primit Taina

Botezului în ajunul sãrbãtorii Sfinþilor Arhangheli
Mihail ºi Gavriil. Pãrinþii Marian-Ionuþ ºi Tatiana

au primit pe cei doi fraþi gemeni ca dar de la Dumnezeu
adãugat celui dintâi bãiat, umplând cu bucurie revãrsatã
din belºug inima lor ºi a bunicilor. Naºii Adrian ºi Diana
Asavei, din Oneºti, s-au fãcut martori înaintea lui Dumnezeu
cã vor încredinþa pe finii lor de trãirea dintâi în Hristos
când au fost înfãºuraþi în crâºmuþa neprihãnirii. Câþi în
Hristos v-aþi botezat în Hristos v-aþi ºi îmbrãcat, am cântat
întreit înconjurând Masa de Tainã în sens invers acelor de
ceasornic, ceea ce înseamnã cã drumul vieþii nu mai e de
acum înainte supus vremii sau ceasului, ci veºniciei.
Naºterea pentru viaþa veºnicã le-a fost celor doi Taina
încreºtinãrii de care s-au bucurat acum. Fie ca sã le fie dor
iar ºi iar de dragostea dintâi trãitã în ziua lor unicã din 7
noiembrie 2015. Sã creascã mari, sãnãtoºi ºi credincioºi.

La mulþi ani, Gabriel ºi Mihai!

Yanis-Andrei Hoha
Pe 27 decembrie, curent, a avut loc, la Viiºoara, slujba

Botezului pruncului Yanis-Andrei Hoha, întâiul nãscut al
familiei Ionuþ ºi Rozina Hoha, din parohie. Luat în braþe
din baia Botezului de naºa Cristina ºi Petricã Mocanu, Yanis-
Andrei s-a îmbrãcat în Hristos, înseºi crâºmuþa albã ce l-a
învelit închipuind aceastã hainã de luminã a dumnezeirii ce
l-a fãcut pretendent la înviere ºi moºtenitor al Împãrãþiei
Cereºti.

Martori ai sãvârºirii Tainei Botezului au fost ºi familiile
Emilian Fârtade ºi Georgiana Bortoº, Marius ºi Andreea
Fârtade ºi Sorin ºi Adina Lenghen.

Fie ca acest dar nepreþuit sã fie pãstrat ºi câºtigat cu
adevãrat la capãtul alergãrii pãmânteºti a celui care a devenit
creºtin prin Taina Botezului, s-a pecetluit cu Sfântul ºi
Marele Mir primind astfel darurile Duhului Sfânt ºi s-a
împãrtãºit cu dumnezeiasca hranã, primind Sfânta
Împãrtãºanie întâia oarã în viaþa lui, arvunã a vieþii veºnice.

La mulþi ani, Yanis-Andrei!

Rãzvan-Ionuþ ºi Corina-Gabriela
Pavalache

Prima Sfântã Tainã a Cununiei sãvârºitã la Viiºoara în
anul 2015 i-a avut ca miri pe Rãzvan-Ionuþ Pavalache ºi
Corina-Gabriela (nãscutã Turlui), naºi fiindu-le familia
George ºi Silvia Diaconu, din Sascut. Pentru mirele Rãzvan,
orfan de mamã de la vârsta de 9 ani, lipsit ºi de tatã de 3
ani, Corina trebuie sã-i fie întâi mamã pentru a-l mângâia
de lipsa prematurã a ei. ªi Rãzvan sã-i fie întâi ca un tatã
Corinei care ºi ea a simþit lipsa pãrinþilor în vremea copilãriei
ºi a tinereþii ei. Dumnezeu sã-i mângâie ºi sã-i fericeascã
îmtru mulþi ani, iar noi le dorim ca cerul sã le picure rouã la
vreme ºi pãmântul sã le ofere roade îmbelºugate ca, având
de toate, sã aibã de unde da ºi celor lipsiþi. La muþi ani,
Rãzvan ºi Corina!

Barna Ioan ºi Angela Silaghi
Sâmbãtã, 22 august, curent, Barna Ioan ºi Angela

Silaghi, cu binecuvântarea IPS Ioachim, Arhipepiscopul
Romanului ºi Bacãului care le-a acordat mai întâi divorþul
religios de prima cununie, au stat în faþa Sfântului Altar
asistaþi de naºii Iftime ºi Ana Chipãilã, din Focºani, pentru
primirea celei de a doua cununii ºi a fi ocrotiþi de Dreapta
Celui Preaînalt în convieþuirea lor pânã la capãt. Pentru a
se putea sãvârºi slujba celei de a doua cununii, cei doi
care vor sã ducã crucea vieþii împreunã trebuiue în prealabil
sã obþinã divorþul religios în urma celui civil.

Dumnezeu sã-i poarte în braþele-I pãrinteºti,
binecuvântându-le familia ºi dându-le spor duhovnicesc pe
calea vieþii.

La mulþi ani ºi viaþã fericitã le dorim din toatã inima!



Cu sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele adormiţilor robilor Tăi care s-au mutat la Tine
în anul 2015, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin. Ci  viaţă fără de sfârşit.

Costicã Pavalache,
la 85 de ani, a plecat

la cele veºnice
Dupã o îndelungatã suferinþã, la

vârsta de 85 de ani, Costicã
Pavalache, din Viiºoara, ne-a pãrãsit
pe data de 7 ianuarie 2015. Soþia
Tasica rãmâne vãduvã ºi copiii sãi
orfani de tatã. Dumnezeu este însã Cel
care completeazã lipsurile noastre în
toatã vremea. Sã ne încredem dar în
ajutorul Lui. Sâmbãtã, 10 ianuarie
2015, la ora 12:00, a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã-l ierte!

Nicu N. Barna
a plecat prea

neaºteptat dintre noi
La doar 54 de ani, Nicu Barna, fiul

lui Neculai, plecat nu demult dintre noi,
ºi Olguþa, ne-a pãrãsit pe neaºteptate în
12 februarie 2015, Ce este viaþa noastrã
ºi uneori ce aproape de unii e clipa
plecãrii din aceastã lume? Sã ne pregãtim
ca ºi cum la noapte am pãrãsi pãmântul
ºi ne-am muta în veºnicie, fiind în
comuniune cu Hristos ºi în pace cu toþi
oamenii. Duminicã, 15 februarie, la ora
13:30, a fost înmormântarea.

Dumnezeu sã-l ierte!

La 88 de ani,
Maria Jugaru

a plecat la Domnul
Dupã o suferinþã purtatã cu tãcutã

umilinþã, Maria Jugaru, din Viiºoara, la
vârsta de 88 de ani, a plecat la Domnul
pe data de 19 februarie 2015. Vãduvã
de multã vreme ºi credincioasã aparte,
plecând din lumea acesta ne lasã mai
sãraci. Duminicã, 22 februarie 2015,
a fost înmormântarea, la ora 12:30.

Dumnezeu s-o ierte!

În prag de Paºti,
Lucreþia Jugaru

a trecut la cele veºnice
La adânci bãtrâneþi, Lucreþia Jugaru,

de 84 de ani, din Viiºoara, a trecut la
cele veºnice în Sâmbãta Mare, 11
aprilie 2015. S-a dus la odihna veºnicã
în ziua închinatã odihnei. Duminicã, 12
aprilie, la ora 15:00, a fost
înmormântarea. Dumnezeu s-o ierte!

Radu-Cãtãlin
Munteanu, de 23
ani,a murit înecat
Tânãr, la 23 de ani, Radu-Cãtãlin

Munteanu, din Viiºoara, a plecat de

acasã ºi nu s-a mai întors. Trecând râul
Trotuº cu o cãruþã împreunã cu alþi doi
tovarãºi, el ºi unul din ceilalþi doi, nepot
de-al sãu, de 19 ani, au fost luaþi de ape
ºi înecaþi. Tragedia s-a petrecut a doua
zi de Paºti, pe 13 aprilie, dar de-abia
miercuri, 15 aprilie, corpul fãrã suflare al
lui Radu-Cãtãlin a fost aflat. Solul morþii
ne pândeºte la orice pas al vieþii. Se
cuvine sã ne aducem aminte de cuvintele
Ecclesiastului: „Bucurã-te, omule, cât eºti
tânãr ºi inima ta sã fie veselã în zilele
tinereþii rtale ºi mergi în cãile inimii tale ºi
dupã ce-þi aratã ochii tãi, dar sã ºtii cã,
pentru toate acestea, Dumnezeu te va
aduce la judecata Sa“ (Eccles 12, 9).
Sâmbãtã, 18 aprilie 2015, a fost
înmormântarea, la ora 12:00.

 Dumnezeu sã-l ierte!

La 94 de ani,
Zamfira Cheptãnaru
a plecat la Domnul
Cea mai în vârstã credincioasã a

Viiºoarei, Zamfira Cheptãnaru, de 94
de ani, a plecat la cele veºnice, pe 24
aprilie 2015. Vãduvã de foarte multã
vreme, cunoscând în ultimii ai diverse
cãmine de bãtrâni, a adormit spre cele
veºnice în patul sãu, lãsând familia fãrã
prezenþa ei fizicã. Duminicã, 26 aprilie,
la ora 13:00, a fost înmormântarea.

Dumnezeu s-o ierte!



Ion Pavalache, la 90
de ani, ne-a pãrãsit
pentru totdeauna

Dupã aproape 90 de ani de viaþã,
Ion Pavalache, din Viiºoara, a plecat
la cele veºnice pe 26 aprilie 2015, în
Duminica Mironosiþelor. Singur, legat
de patul suferinþei ºi al neputinþei
bãtrâneþilor sale, a pãrãsit agoniseala
de-o viaþã de pe pãmânt, pentru a primi
moºtenirea cea pe care Dumnezeu ne-o
pregãteºte fiecãruia în ceruri ºi pe care
datori suntem sã ne luptãm pentru a o
câºtiga ca premiu oferit de Dumnezeu
celor credincioºi. Marþi, 28 aprilie, a
fost înmormântarea.

Dumnezeu sã-l ierte!

Drãgan Mãriuca, la
88 de ani, a trecut la

cele veºnice
Drãgan Mãriuca, la aproape 88 de

ani ºi cu o vãduvie îndelungã, a trecut
la cele veºnice în ziua Înãlþãrii
Domnului. Îngrijitã de fiul Neculai ºi
nora Anuþa, ºi-a sfârºit alergarea dupã
o suferinþã care a mutat-o de pe
pãmânt la cer. Sâmbãtã, 23 mai 2015,
la ora 12:00 a fost înmormântarea.

Dumnezeu s-o ierte!

ªtefan Roºca,
la 84 de ani,

a pãrãsit aceastã lume
Neaºteptat, inima s-a oprit ºi

bãtrânul ªtefan Roºca, din Viiºoara, în

vârstã de 84 de ani, ºi-a încheit
alergarea pe acest pãmânt. Momentul
despãrþirii sufletului de trup s-a
petrecut în dimineaþa zilei de joi, 4 iunie
2015, înmormântarea având loc
sâmbãtã, 6 iunie, la ora 12:00. Dupã
aroape 60 de ani de împreunã-vieþuire
cu soþia sa Silvia, acum o lasã vãduvã,
însã ne dã ºi o mãrturie a valorii
inestimabile a familiei ca ºi Bisericã de
acasã care trebuie sã reziste în faþa
tuturor valurilor vieþii ºi ale veacului.

Dumnezeu sã-l ierte!

Ion C. Puluc,
din Viiºoara,

a trecut la Domnul
Dupã ºapte zile de suferinþã pe patul

spitalului, Ion C. Puluc, la vârsta de
84 de ani, ne-a pãrãsit joi, 18 iunie,
lãsând vãduvã pe soþia sa Marghioala
cu care ºi-a purtat crucea vieþii
aproape 60 de ani, dând ºi el mãrturie
ce preþ are familia în iconomia mântuirii
ºi-n fericirea bãtrâneþilor. Duminicã, 21
iunie 2015, la ora 13:00 a fost
înmormântarea. Dumnezeu sã-l ierte!

A murit Gheorghe
Sergentu, la 74 ani
Gheorghe Sergentu, din Viiºoara, la

vârsta de 74 ani, a plecat neaºteptat ºi
de nedorit dintre cei vii. Noaptea dintre
3 ºi 4 iulie i s-a fãcut noapte pentru
totdeauna. Îl pãstrãm în amintire ºi pentru
construcþia troiþei de la Valea Podului la
care s-a ostenit, îngrijind-o.Dumnezeu
sã-i ierte tot neamul lui cel adormit!

Ionel-Viorel
Chiticaru, fost epitrop

al Viiºoarei,
a plecat la Domnul
La 67 de ani, copleºit de o boalã

nemiloasã, epitropul Ionel-Viorel
Chiticaru a plecat la Domnul. Pregãtit
aparte pentru ultimul drum, a fost iubit
de Dumnezeu Care i-a rânduit vreme
de aºezare duhovniceascã, mai ales
prin boala ce se cuibãrise în trupul sãu
ºi care-l anunþase din vreme cã ceasul
plecãrii i s-a apropiat. În seara zilei de
14 septembrie, în chiar praznicul
Înãlþãrii Sfintei Cruci, ºi crucea lui i-a
fost ridicatã de pe umeri de Însuºi
Cirineanul nostru cel Milostiv, Iisus
Hristos Mântuitorul. Dupã ce i s-a
sãvârºit Sfântul Maslu, îndatã ºi-a dat
sufletul în mâna lui Dumnezeu odatã cu
asfinþitul soarelui. Rãmâne epitropul
prototip pentru aceastã chemare înaltã
în slujba Bisericii, dându-ºi toatã
energia pentru îmbunãtãþirea ºi
îmbogãþirea patrimoniului spiritual ºi
administrativ al parohiei. Sub
rãspunderea lui de epitrop s-a început
ºirul lucrãrilor care au reînnoit faþa
bisericii, începând cu casa praznicarã,
încãlzirea centralã, ferestrele bisericii
ºi, lucrarea cea mai la inima sa, noua
casã parohialã la temelia cãreia ºi-a
pus tot sufletul sãu. Devotat Bisericii
cu toatã fiinþa sa, cel puþin în ultimii opt
ani de când parohia Viiºoara a cunoscut
bucurii ºi necazuri pe mãsurã, epitropul
Ionel Viorel Chiticaru îºi continuã
prezenþa neîncetatã la slujbele Bisericii
dincolo, în Cananul cel Ceresc, pentru
care s-a pregãtit cu multã
grijã, mai ales în ultima parte



a vieþii sale. Lasã acum pe
soþia sa Valentina vãduvã ºi

orfani pe copiii Viorel ºi Simona,
nepoþilor Ionuþ, Simona, Alexandra ºi
Alexandru rãmânându-le în amintire ca
cel mai drag bunic lângã care au
crescut în frumoºii ani ai copilãriei.

Joi, 17 septembrie 2015, la ora
12:00, a fost înmormântarea.

 Dumnezeu sã-l ierte!

Costicã Costin,
la doar 56 de ani,

a trecut la cele veºnice
Viiºorean de-al nostru, Costicã

Costin, de la Oneºti, a trecut la cele
veºnice la vârsta de doar 56 de ani,
dupã o boalã nemiloasã care i-a
curmat firul vieþii. A primit semn de Sus
cã va pleca curând dintre noi, boala
cuibãritã în trupul sãu anunþându-l de
iminentul sfârºit, aºa cã Dumnezeu i-a
oferit ºansa pregãtirii pentru marea
trecere de pe pãmânt la cer. Ziua morþii
i-a sosit în data de 2 octombrie 2015,
pe 4 octombrie fiind înmormântarea
la cimitirul din Viiºoara, dupã ce ultima
zi se va odihni cu trupul în casa
pãrinteascã din Viiºoara.

Dumnezeu sã-l ierte!

Dupã o boalã
necruþãtoare,
Ioan Crãciun

a plecat la cele veºnice
O boalã cruntã l-a rãpus pe Ioan

Crãciun, din Viiºoara, la doar 58 de

ani. Sâmbãtã dimineaþa, pe 24
octombrie 2015, inima a încetat sã-i mai
batã. Lasã vãduvã pe soþia Nela ºi
orfani pe cei cinci copii, nemaiîn-
grijindu-se de agoniseala vieþii ºi stând
sã dea socotealã înaintea Dreptului
Judecãtor pentru timpul mântuirii care
i-a fost hãrãzit în aceastã lume. Marþi,
27 octombrie, la ora 12:00, a fost
înmormântarea.

Dumnezeu sã-l ierte!

Aneta Drãgan,
din Viiºoara,

a trecut la cele veºnice
Joi, 29 octombrie 2015, Aneta

Drãgan, din Viiºoara, la vârsta de 77
de ani, a plecat la cele veºnice. Dupã
o suferinþã destul de îndelungã ºi o
împreunã-vieþuire exemplarã cu soþul
Ioan, acum pe toate le-a lãsat ºi,
purificatã în cuptorul de foc al
suferinþelor trupeºti, stã sã primeascã
rãspunsul de la Dreptul Judecãtor
pentru faptele ºi credinþa din timpul
vieþii. Duminicã, 1 noiembrie, la ora
12:30, a fost înmormântarea.

Dumnezeu s-o ierte!

Costicã Rusu
ne-a pãrãsit

pentru totdeauna
Pe 3 noiembrie 2015, a plecat

dintre noi Costicã Rusu la cele veºnice.
În vârstã de 78 de ani, bolnav ºi singur,
s-a eliberat de crucea suferinþelor,
aºteptând sã primeascã de-acum
hotãrârea judecãþii dumnezeieºti
pentru veºnicia ce-i stã în faþã. Joi, 5
noiembrie, a fost înmormântarea.

Dumnezeu sã-l ierte!

Nicu Vãsâi a pãrãsit
aceastã lume

Nicu Vãsâi, din Viiºoara, a lãsat
crucea suferinþei pe 19 noiembrie
2015, pãrãsind aceastã lume la vârsta
de doar 56 de ani ºi stând sã dea
socotealã de viaþa pãmânteascã
înaintea Judecãtorului celui nemitarnic.
Ultimii ani i-a petrecut purtând o boalã
ce i-a mãcinat trupul de energie pânã
când s-a întâmplat evenimentul morþii
de care nu scapã nimeni. Numai sufletul
rãmâne veºnic viu, întorcându-se la Cel
care l-a dat, la Dumnezeu. Soþia sa
Natalia rãmâne vãduvã, cele douã
fete, orfane de tatã. Sã ne rugãm ca
Domnul sã-i ierte pãcatele ºi sã-l
odihneascã cu cei drepþi în Împãrãþia
Sa. Duminicã, 22 noiembrie, la ora
12:30, a fost înmormântarea.

Dumnezeu sã-l ierte!

Elena Regulã a plecat
la cele veºnice

Nãscutã în 15 februarie 1926, Elena
Regulã, din Viiºoara, vãduvã de 18 ani,
a plecat la cele veºnice pe 7 decembie
2015. O boalã apãsãtoare a legat-o de
pat ºi n-a contenit sã-i osteneascã trupu-i
obosit pânã ce a intervenit moartea.
Cele douã fete ale sale, Florica de la
Bârsãneºti, care a ocrotit-o în ultima
vreme, ºi Maria de la Viiºoara, care-i
era mai aproape cu locuinþa în anii
vãduviei ei, au rãmas orfane ºi de mamã.
Dumnezeu, pe adormita întru Domnul
Elena, sã o ierte ºi cu sfinþii sã o
odihneascã. Înmormântarea a fost
miercuri, 9 decembrie, la ora 11:00, la
cimitirul din Viiºoara.

Dumnezeu s-o ierte!



Costicã Chiriac,
la 87 de ani,

a plecat la cele veºnice
La 87 de ani, Costicã Chiriac, din

Viiºoara, bolnav de ceva vreme ºi trecut
prin multe nevoi ale vieþii, a plecat la
cele veºnice pe data de 19 decembrie
2015. De acum va sta înaintea Dreptului
Judecãtor sã primeascã rãspunsul
dragostei dumnezeieºti dar ºi a dreptãþi
divine pentru jertfa vieþii lui pe calea
Bisericii ºi a credinþei strãmoºeºti, pe
calea lui Hristos. Sã ne rugãm lui
Dumnezeu pentru iertarea pãcatelor sale
ºi aºezarea în odihna sfinþilor. Marþi, 22
decembrie, a fost înmormântarea.

Dumnezeu sã-l ierte!

Hristos a Înviat! Bucuria pascalã a fost întregitã ºi
în acest an al mântuirii, 2015, de ajungerea la Viiºoara
a Sfintei Lumini de la Mormântul sfânt al Domnului
din Ierusalim. Dãruitã de Dumnezeu în dupã amiaza
zilei de sâmbãtã, 11 aprilie, curent, la ora 14:15, Sfânta
Luminã a ajuns, graþie mijloacelor moderne de
transport, ºi la Viiºoara, fiind purtatã de preotul paroh
la 9 ore de la venirea ei la Ierusalim, respectiv la ora
23:15. În biserica plinã de credincioºi, aflatã în
întuneric, ca un fulger a strãbãtut Lumina Sfântã
aºezatã fiind pe Sfânta Masã întru aºteptarea miezului
de noapte pentru a fi dãruitã credincioºilor.

S-a început îndatã slujba Canonului Sâmbetei celei
Mari, apoi, la miezul nopþii, Sfânta Luminã a risipit
întunericul, întreaga bisericã inundându-se de bucuria
strãlucitã a Învierii Domnului. În întunericul aºteptãrii

lui Mesia, atât pe pãmânt cât ºi în ªeol, Lumina a biruit întunericul iadului
eliberând aºteptarea neamurilor, cãci dorul mântuirii prin irumperea ei s-a împlinit.
Reintrarea în biserica plinã de lumina slavei lui Dumnezeu, ce frumoasã icoanã
a deschiderii Raiului în care Hristos cel Înviat intrã primul urmat de ceata celor
rãscumpãraþi purtând în mâini semnul biruinþei, Lumina Învierii Domnului. Ce a
urmat înlãuntrul bisericii þine de veºnicie ºi nu multora le-a fost dat sã guste
bucuria raiului mai înainte de plinirea vremii.

Hristos a Înviat ºi boldul morþii s-a frânt, Hristos a Înviat deschizând
mormintele ce-nchideau în ele zbor frânt de laþurile gheenei. Sã ne bucurãm,
fraþilor ºi surorilor în Hristos, cã suntem martorii revelaþiei milostivirii divine în
scumpa noastrã Ortodoxie. Împãratul slavei ne-a trimis semn de iubire veºnicã:
bobul de Luminã sacrã pe lespedea Mormântului ce L-a þinut ca pe o comoarã
trei zile neuitate. Sã credem cu tãrie în Învierea Domnului, nu doar datoritã
acestei mãrturii nezguduite a Sfintei Lumini de la Ierusalim dãruite Bisericii
Ortodoxe Universale în Sâmbãta cea Mare, ci mai ales pentru încredinþarea
neclãtinatã a dreptei noastre credinþe ortodoxe în care ne-am nãscut ºi-n cãldura
cãreia cântãm: Hristos a Înviat din morþi, cu moartea pre moarte cãlcând ºi
celor din morminte viaþã dãruindu-le.

Fie ca aceastã flacãrã de har sã aprindã inimile tuturor de dorul Veºniciei.
Hristos a Înviat!

Sfânta Luminã de la Ierusalim
a ajuns la

Viiºoara ºi în
anul 2015



Alexandra Chichiur, 5 ani

Primarul comunei Târgu-Trotuº,
Ioan Anton, a trecut la cele veºnice în
noaptea dintre 18-19 februarie 2015.
Se cuvine sã apreciem, la ceas de
reculegere, dãruirea ultimilor ani ai
vieþii pentru binele comunei, în cele
douã mandate de primar ºi în altul
dinainte de viceprimar. 

Deºi de religie romano-catolicã, a
ºtiut sã aprecieze întotdeauna fiecare
comunitate din comunã, Biserica
Ortodoxã din Viiºoara fiind în dese
rânduri vizitatã, atât la diverse

Vrednicul de pomenire Ioan Anton, Primarul
comunei Târgu-Trotuº, a pãrãsit aceastã lume

evenimente duhovniceºti: hramuri, zile
de pomenire a eroilor, evenimente
specifice etc., cât ºi la ºantierele
întreþinute de Primãria Târgu-Trotuº
cum au fost reconstrucþia magaziei,
încãlzirea termicã a bisericii ºi a casei
praznicale, construcþia în parte pânã
acum a noii case parohiale etc. Trebuie
aici sã amintim contribuþia extraor-
dinarã a fostului ºi regretatului epitrop
al parohiei Viiºoara, credinciosul
nostru Ioan Viorel Chiticaru care ºi-a
dãruit  toatã energia, voind sã vadã

duse la împlinire proiectele materiale
ale parohiei între care casa parohialã
i-a rãmas ca un scop neîmplinit plenar
pânã la plecarea sa la cele veºnice.

Curând, o boalã necruþãtoare l-a
încercat însã în ultima vreme ºi pe fostul
nostru Primar ºi prieten, reuºind sã-l
învingã, moartea survenind dupã o
suferinþã purtatã cu stoicism pânã la
capãt. Înmormântarea a avut loc
sâmbãtã, 21 martie 2015, la Biserica
romano-catolicã din Tuta.

 Dumnezeu sã-l ierte!

Dialog la  sfinþirea temeliei casei parohiale
la Viiºoara. În stânga, regretatul primar Ioan Anton,

în dreapta, în planul din faþã, neuitatul epitrop
Ionel Viorel  Chiticaru



„Când intri în bisericã, sã-þi aduci aminte cã ea este casa
lui Dumnezeu. Sã stai în ea cugetând neîncetat în mintea
ta cã te afli în casa Lui. ªi sã nu laºi nici o clipã sã fugã
din mintea ta gândul cã Dumnezeu Se aflã alãturi de tine.
ªi sã nu-þi îngãdui niciodatã, sub nici un motiv, vreo
libertate ºi vreun confort în miºcãrile tale, cât timp te afli
înlãuntrul bisericii.” (Stareþul Varsanufie de la Optina)

IN MEMORIAM
Prof. Laetiþia pr. LEONTE

S-a nãscut la 27 martie 1916 în
localitatea Agighiol-Tulcea, unde a
urmat ºcoala primarã, mama fiind
învãþãtoare, iar tatãl, agricultor,
precum ºi Liceul de fete din Tulcea.

Dupã absolvirea liceului, a urmat
Facultatea de Teologie ºi, conco-
mitent, Facultatea de Filozofie ºi Litere
din Cernãuþi.

La 22 de ani s-a cãsãtorit cu viitorul
preot Spiridon Leonte ºi au avut patru
fete. A fost o familie împlinitã care ºi-a
dedicat întreaga viaþã creãrii de valori
umane ºi moral-spirituale.

Activitatea profesionalã ºi-a
desfãºurat-o în mai multe locuri ca
profesor de limba românã: Gimnaziul
unic din Vãleni, Roman, ªcoala
generalã din Ghimeº-Fãget, ªcoala
generalã din Mânãstirea Caºin, ªcoala
generalã din Viiºoara-Tg. Trotuº ºi
ªcoala generalã nr. 3 din Tg. Ocna,
de unde s-a pensionat în anul 1969.

Voi reflecta puþin asupra celor trei
ani petrecuþi de Doamna Leonte aici,
în colectivul nostru de la Viiºoara al
cãrei director eram între anii 1952-
1972, perioadã în care ºi pãrintele
Spiridon fusese numit cu câþiva ani
înaintea Doamnei ca preot în aceastã

parohie, Viiºoara. Era vremea când
noi, din pãcate, nu puteam participa
fizic la slujbele Bisericii.

Era o plãcere sã asist la orele de
limba românã ale Doamnei Leonte
desfãºurate cu mult tact pedagogic,
presãrate cu versuri, proverbe ºi
zicãtori din care, în concluzie, elevii
trãgeau învãþãturi pentru compor-
tamentul lor ºi al pãrinþilor interesaþi de
viitorul copiilor lor. Aceºtia veneau
aproape cu toþii la ºedinþele cu pãrinþii
ºi la consultaþiile sãptãmânale cu
învãþãtorii ºi diriginþii.

În timp ce Doamna îºi fãcea
datoria conºtiincios în ºcoalã, pãrintele
Spiridon pãstorea cu grijã sufletele
enoriaºilor ºi împreunã fãceau multe
îmbunãtãþiri bisericii ºi cimitirului.

Pensionându-se pãrintele Leonte,
nici Doamna Laetiþia n-a mai rãmas la
noi, ci s-a mutat la ªcoala generalã nr.
3 din Tg. Ocna pentru încã un an, dupã
care a ieºit la pensie. La festivitatea
de pensionare de la ªcoala nr. 3 am
fost invitaþi ºi eu cu soþul meu. În
alocuþiunea Doamnei Leonte despre
ºcolile la care a trecut dealungul
carierei, a apreciat ªcoala din Viiºoara
ºi, bineînþeles, i-am apreciat ºi eu

meritele pentru contribuþia pe care ºi-a
adus-o la aceste rezultate.

Dupã câþiva ani, când ªcoala din
Viiºoara ajunsese în pragul desfiinþãrii,
au funcþionat, pentru scurt timp, ºi fiica
ei, Coculeana - profesoarã de muzicã
- ºi ginerele, Dl. Nechita - profesor
de desen - care a pictat pe pânzã ºi
steagul lui ªtefan cel Mare ce avea sã
fie înãlþat odatã cu Monumentul.

Doamna Leonte s-a bucurat când
am invitat-o, ca decan de vârstã - avea
90 de ani -, sã ia parte la festivitatea
de dezvelire a Monumentului lui ªtefan
cel Mare ºi Sfânt din faþa ªcolii, în data
de 12 iunie 2006.

Apreciez gestul Primarului din Tg.
Ocna care i-a înmânat diploma ºi
medalia de CETÃÞEAN DE
ONOARE al oraºului Tg. Ocna pentru
activitatea bogatã ºi efervescentã,
extraprofesionalã ºi de caritate a
Doamnei Laetiþia Leonte care avea 99
de ani.

S-a stins din viaþã pe 24 septembrie
2015, numele ei rãmânând însã viu în
conºtiinþa noastrã.

Veºnicã sã-i fie pomenirea!
Înv. Florica VLEJA



Împlinirea a 50 de ani de împreunã-
vieþuire este bun prilej de a aprecia
valoarea inestimabilã a iubirii care, în
sânul familiei creºtine, devine mãrturie
cum nu se poate mai puternicã a
descendenþei ei din
Dumnezeu. Mai ales
când se fortificã prin
meandrele vieþii ºi când
necazurile ºi suferinþele o
transfigureazã dintr-un
plan preponderent ma-
terial într-unul spiritual,
vecin cu Divinitatea.

Familia Grozavu
Costicã ºi Georgeta,
din Viiºoara, ne-a adus
aceastã mãrturie nez-
druncinatã a unei dra-
goste nemuritoare care

Nunta de aur la Viiºoara:
Costicã ºi Georgeta Grozavu

s-a zidit vreme de 50 de ani în
împreunã-vieþuire.

Duminicã, 25 octombrie 2015,
dupã Sfânta Liturghie, cu emoþiile unor
amintiri nepieritoare, cei doi de-apu-

rurea miri au adus mulþumire lui
Dumnezeu pentru ajutorul dat de-alun-
gul vieþii. Înconjuraþi cu fãclii aprinse de
naºii cu nimb de aur Dumitru ºi Tudora
Vrânceanu, binecuvântarea inelelor le-a

fost apogeul clipei de
mulþumire ºi darul Bise-
ricii pentru ajutorul dat
misiunii ei de propo-
vãduire cu fapta a mã-
reþiei iubirii dusã pânã la
capãt cu bucurie.

La mulþi ani cu
sãnãtate ºi putere!

ªi-au mai sãrbãtorit
nunta de aur ºi familiile:
Dumitrache ºi Zamfira
Crãciun ºi Neculai ºi
Paraschiva Ghibilic. La
mulþi ani tuturor!

ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ªI BACÃULUI - PROTOIERIA ONEªTI - PAROHIA «SFÂNTUL
NICOLAE» - VIIªOARA, COMUNA TÂRGU-TROTUª, JUDEÞUL BACÃU

DIPLOMA

«NUNTA  DE  AUR»«NUNTA  DE  AUR»«NUNTA  DE  AUR»«NUNTA  DE  AUR»«NUNTA  DE  AUR»
Domnul Dumnezeu – Care, în purtarea Sa de grijã cea de mântuire, a binevoit în

Cana Galileii a arãta nunta cinstitã, prin venirea Sa, ºi a binecuvântat cãsnicia cu
îndestulare ºi cu dar de prunci ca niºte mlãdiþe tinere de mãslin – a binevoit ca robii Sãi
COSTICÃ ºi GEORGETA GROZAVU sã strãluceascã, precum luminãtorii pe cer, vreme
de 50 de ani, în împreunã-vieþuire.

Pentru binefacerile pe care le-au primit ºi pentru nãdejdea unor bãtrâneþi fericite,
împlinind cu inimã curatã poruncile Domnului, Treimii celei întru tot sfinte ºi de o fiinþã
ºi începãtoare de viaþã Îi aducem slavã, pentru rugãciunile Preasfintei Nãscãtoare de
Dumnezeu, ale Sfântului Ierarh Nicolae ºi pentru ale tuturor Sfinþilor.

Datã azi, 25 octombrie 2015, la Biserica Ortodoxã din Viiºoara, comuna Târgu-Trotuº.
Paroh,Paroh,Paroh,Paroh,Paroh,

Preot Petru RONCEAPreot Petru RONCEAPreot Petru RONCEAPreot Petru RONCEAPreot Petru RONCEA



Parastas la un an la mormântul pãrintelui Costicã Barna

Luni, 16 noiembrie 2015, a doua
zi din Postul Naºterii Domnului,
cincizeci de credincioºi din Viiºoara
ºi-au îndreptat paºii cãtre
mânãstirea Codreanu, metoc
chiriarhal, având locaþia între
Ferãstrãu ºi Hârja, comuna Oituz.
Pentru jumãtate de zi, ne-am mutat
cu toþii de la cele vremelnice la cele
veºnice, punând bun început
Postului cu încã o Sfântã Liturghie
care s-a adãugat celei de duminicã,
15 noiembrie. În biserica nou
construitã ºi de curând sfinþitã,
credincioºii Viiºoarei au gustat o
clipã de veºnicie prin participarea

Pelerinaj al viiºorenilor la metocul
chiriarhal Codreanu

la slujba Utreniei din sãrbãtoarea
Sfântului Evanghelist Matei ºi la
Sfânta Liturghie oficiatã de protos.
Sebastian, egumenul locului, ºi de
parohul Viiºoarei. A urmat apoi o
agapã frãþeascã în trapeza
mânãstirii ºi întoarcerea plinã de
binecuvântare cãtre casã, toatã
osteneala transportului ºi a hranei
fiind oferitã cu gratitudine de ctitorul
mânãstirii, PC preot Constantin
Codreanu cãruia îi mulþumim ºi pe
aceastã cale.

Fie ca acest pelerinaj sã se
constituie ca bun început pentru altele
ce le-am plãnuit în evervescenþa
bucuriei întoarcerii acasã.

La masã, în trapeza metocului



Preot Petru Roncea,
Tainele din pridvorul Împãrãþiei,

tipãritã cu binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului Dr. Ioachim,

Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
Editura „Filocalia”, Roman, 2015, 120 pagini.

Preot Cãtãlin ILIE

Pãrintele Petru Roncea a tipãrit la
începutul primãverii  anului 2015, noua sa
carte intitulatã „Tainele din pridvorul
împãrãþiei”. Gânditã ºi publicatã pe
bucãþi în anul 2014, anul omagial al
Spovedaniei ºi Împãrtãºaniei, cartea ne
sugereazã imaginea unei bisericuþe
tradiþionale, ca simbol al împãrãþiei cerurilor,
iar în pridvorul acesteia, douã Taine fãrã
de care nu putem intra în bisericã,
respectiv în împãrãþia cerurilor –
Spovedania ºi Împãrtãºania. Cele
douãzeci ºi douã de meditaþii sunt
adevãrate poeme în prozã: „La ceas târziu
ºi din loc pustiu, între ultimele zvâcniri ale
acestui apus de an comemorativ, câteva
raze au mângâiat fruntea amurgului,
adunându-se buchet în aceastã carte
plãmãditã pentru zorii unei primãveri
iminente. Ea devine astfel cuvânt de bun-
venit Înaltpreasfinþitului Ioachim ca
arhipãstor al nostru pe jilþul romaºcan ºi
semn de preþuire a Logosului devenit faptã
în persoana alesului nostru Întâistãtãtor”.

Împãrþitã în douã, cartea vorbeºte în
prima parte despre Taina Spovedaniei, nu
înainte de a arãta starea primordialã a
omului: „Mai înainte de a pãcãtui, în
rãcoarea fiecãrei seri, Adam se întâlnea
cu Dumnezeu ºi se împãrtãºea de
prezenþa Sfintei Treimi. E ceea ce oferã
starea prunciei de dupã Botez, când, fãrã
nevoia pocãinþei, a mãrturisirii pãcatelor,
copiii pot ºi trebuie sã se împãrtãºeascã
cu Hristos la fiecare Sf. Liturghie, chiar ºi
zilnic” dupã cum spune autorul. Întruparea
Fiului lui Dumnezeu, în vederea unirii celor
„create cu firea Lui dumnezeiascã”, era
prevãzutã înainte de apariþia pãcatului,
care schimbã întruparea Fiului din „naºtere
întru mare slavã” în „naºtere într-o peºterã,
de nimeni primit, de toþi alungat”. Pãcatul
protopãrinþilor este cel care aduce ºi
necesitatea de a trece prin Taina Pocãinþei
înainte de a Cina cu Domnul, o activitate
care în rai, aºa cum am vãzut, era fireascã
ºi „în rãcoarea fiecãrei seri”. Tot în aceastã
parte ne este prezentat „îngerul pocãinþei”
din Pãstorul lui Herma – un text din vremea
Bisericii primare – îngerul care a fost
„încredinþat lui Herma pentru toatã viaþa
ca sã-l ajute pe calea pocãinþei”, poruncile
îngerului, dar ºi pildele lui. Una dintre
aceste pilde „ne pune înainte – spune
autorul – un ulm ºi o viþã de vie ce se urcã
pe acest ulm spre mai multã rodire,
imagine a bogatului ºi a sãracului care
unul pe altul se mântuiesc”. O altã pildã
este cea a copacilor verzi ºi a celor uscaþi:

„Dupã cum iarna nu ºtii care copac este
verde ºi care este uscat, aidoma ºi pe
acest pãmânt care reprezintã un timp de
iarnã, nu poþi ºti cine-i credincios ºi cine
nu. În lumea viitoare, însã, care este un
timp de varã pentru cei drepþi, se va vedea
cine este verde ºi cu roade ºi cine este
uscat”.

Între prima parte, dedicatã Tainei
Pocãinþei, ºi cea de-a doua parte, dedicatã
Sfintei Împãrtãºanii, apare ca un spectru
ce trece rapid prin faþa ochilor în lumina
curcubeului „Icoana creºtinului celui dintâi”
– o meditaþie revelatoare a  „creºtinului
autentic, supus vremii, dar trãind deasupra
ei, fiind în lume, dar neamestecându-se
cu ea”. Partea a doua a cãrþii nu este mai
puþin interesantã ca prima parte. Meditaþiile
intitulate: „Sfânta Împãrtãºanie ne face
pãrtaºi dumnezeieºtii firi”, „Cina Domnului
stã în centrul mântuirii noastre sufleteºti”,
„Sfânta Împãrtãºanie rãspândeºte în noi
Duhul ºi viaþa lui Hristos”, „Primind Sfânta
Împãrtãºanie devenim purtãtori de Hristos”,
„Prin Sfânta Împãrtãºanie participãm
deplin la Jertfa Domnului” ne prezintã
explicit cea de-a doua Tainã din „pridvorul
împãrãþiei” cu citate, bine alese, din
Nicolae Cabasila sau Sfântul Simeon Noul
Teolog. Pentru a ne face sã înþelegem cum

devenim pãrtaºi dumnezeieºtii firi, de
exemplu, pãrintele Petru Roncea nu
apeleazã la definiþii dogmatice greu de
înþeles. Maica Domnului, a cãrei unicã
predicã este „Faceþi orice vã va spune
(Hristos)” (Ioan 2, 5), este luatã ca model
uºor de urmat, fiind atât de iubitã de cãtre
creºtinii ortodocºi: „Ce înseamnã deci a
te face pãrtaº dumnezeieºtii firi dacã nu
a te învrednici sã amesteci firea ta
omeneascã cu a Lui, dumnezeiascã, a fi
pregãtit pentru acest act, aºa cum s-a
pregãtit Maica Domnului, ºi a accepta ca
firea Lui sã se întrepãtrundã cu firea ta,
cu trupul tãu” . Ca o concluzie despre
Sfânta Împãrtãºanie, o concluzie-îndemn
spre împãrtãºirea cu Sfântul Trup ºi Sfântul
Sânge, avem cuvintele autorului: „Când se
pogoarã în noi Sfânta Împãrtãºanie ºi o
primim cu bucuria cu care Maica Domnului
a consimþit întruparea lui Dumnezeu în
pântecele ei, atunci cu adevãrat murim ºi
înviem cu El, vedem lumina învierii
Domnului ºi Duhul Lui sãlãºluieºte în noi,
iar aceastã prezenþã ne conºtientizeazã
de aflarea unui mare dar: credinþa cea
adevãratã ce izvorãºte din însãºi prezenþa
Cuvântului întrupat înlãuntrul fiinþei
noastre.”



Pãrintele Petru Roncea s-a grãbit sã-mi
aducã încã o carte pentru a-i face o
recenzie, ca ºi cum s-ar fi temut cã în ultima
sa carte „Tainele din pridvorul împãrãþiei”,
care a devenit astfel penultima, nu ar fi fãcut
o precizare importantã: trãim în Împãrãþia
Cerurilor prin Pocãinþã ºi Împãrtãºire încã
de aici, de pe pãmânt, dar pentru a intra în
aceastã Împãrãþie în mod desãvârºit trebuie
sã deschidem ºi uºa grea a morþii. Aceastã
precizare a îmbrãcat forma unei noi cãrþi
intitulatã „Meditaþii la taina morþii”, care apare
cu înalta binecuvântare a IPS Dr. Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului, ºi cu
prefaþa întocmitã de reputatul profesor
sibian Constantin Necula. Am spus „uºa
grea a morþii” având în vedere cele douã
tendinþe ale oamenilor de azi pe care le
putem observa cu multã uºurinþã. Pe de o
parte, dupã cum scrie pãrintele Necula în
prefaþã: „suntem într-o vreme a morþii ca
braking-news. […] Este atât de prezentã
moartea, încât filmele, desenele animate
ori cãrþile ºi ºtirile ce le auzim omoarã pe zi
de sute de ori populaþia lumii de la facerea
ei. Se iubeºte mai greu decât se moare,
se urãºte mai greu decât se ucide. Toatã
nebunia lumii este înscrisã în cercul morþii
pe care am început sã o luãm ca atare”.
Pe de altã parte, ne explicã pãrintele
Roncea, „oamenii necredincioºi ai zilelor
noastre ezitã sã audã ceva despre moarte
sau sã vadã vreun însemn al ei. Aºa au
dispãrut din oraºe ºi ici pe acolo ºi din sate
procesiunile funebre, cimitirele se
înconjoarã cu ziduri înalte ºi cu mulþi arbori
ca sã nu se vadã crucile dinãuntru, nu
cumva oamenii sã se gândeascã o clipã la
moarte […] oamenii trebuie sã trãiascã
liniºtiþi, sã uite de moarte”. Pe scurt, oamenii
trec foarte uºor peste moartea celor din jur,
dar acceptã foarte greu ideea cã vor muri ei
înºiºi într-o zi. Ne ascundem cimitirele ºi
în loc sã-L prezentãm pe Hristos în slava
Învierii, ceea ce ne-ar vindeca toate temerile
de moarte, „un linþoliu strãveziu peste chipul
lui Iisus Hristos ni-l propune mort ºi pe El.
Umanizat la maximum, lipsit de slava ºi
misiunea Tatãlui, rupt de lucrarea Duhului
Sfânt” spune pãrintele Necula.

Cartea conþine douãzeci ºi ºase de
meditaþii, prima arãtând, aºa cum era ºi
normal, care este originea morþii: „Nu i-a
spus oare Dumnezeu lui Adam cã «în ziua
în care vei mânca din el – din pomul oprit –
cu moarte vei muri?» N-a murit Adam când
a cãlcat porunca lui Dumnezeu. A mai trãit
mulþi ani dupã aceea pânã la sfârºitul vieþii
sale. Dar moartea, despãrþirea de
Dumnezeu s-a produs în clipa sãvârºirii
pãcatului”. În meditaþia „Spaima de moarte”
se identificã originea acestei spaime de
moarte: „desigur, omul a fost creat sã
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trãiascã veºnic. Pentru cã moartea a apãrut
dupã constituirea omului, ea este oarecum
strãinã de natura acestuia. Fiind ceva
strãin, în firea omului s-a aºezat de atunci
o spaimã de acest intrus în constituþia
nemuritoare a acestuia”.

O mare atenþie acordã pãrintele
Roncea complexei stãri sufleteºti a
oamenilor credincioºi, care au gustat „de
pe acest pãmânt viaþa în Hristos”, în faþa
morþii, caracterizatã prin „dorul de a vedea
faþa lui Hristos, pe de o parte, ºi teama de
a nu fi vrednici a o vedea, pe de altã parte”.
Este o „pendulare între a dori sã murim ºi a
ne fi teamã de sosirea acestei clipe”.

Adevãrate perle teologice sunt ºi
meditaþiile care vorbesc despre un subiect
mai puþin descoperit credincioºilor în biserici,
ºi anume despre „libertatea pãstratã ºi dupã
moarte” sau „un dar al lui Dumnezeu:
libertatea veºnicã a omului”: „în virtutea
acestei libertãþi, omul alege, desigur încã
din aceastã viaþã, dar continuã în acelaºi
sens ºi dincolo de moarte sã creadã sau
sã nu creadã în Dumnezeu, sã-I cearã sau
sã nu-I cearã ajutorul”.

O meditaþie deosebitã este ºi cea care
învaþã cã „Dumnezeu oferã cele bune ºi celor
din iad”. Mulþi oameni cred cã Dumnezeu
urãºte pe cei din iad ºi mai ales pe diavol
pentru rãzvrãtirea sa. Adevãrul, arãtat în
aceastã meditaþie este cã Dumnezeu
iubeºte pe cei din iad, iar în privinþa diavolului,
autorul foloseºte cuvintele Sfântului Ioan
Damaschin: „Dumnezeu oferã ºi diavolului,
pururi, cele bune”, dar diferenþa dintre cei
din rai ºi cei din iad sau diavol o lãmureºte
folosind tot cuvintele Sfântului Ioan: „fiecare

participã la cele bune, dupã cum s-a fãcut
pe sine capabil de ele”. Spre sfârºitul cãrþii,
pãrintele Roncea aratã valoarea rugãciunii
pentru cei adormiþi, uneori dând rãspunsuri
la întrebãri pe care credincioºii le pun doar
în cugetul lor: „atâþia oameni ajung sã fie
uitaþi dupã o vreme, nemaifiind cine sã-i mai
pomeneascã din familiile lor, stingându-li-se
neamul pur ºi simplu. Dar dacã la moartea
acelora, cei rãmaºi L-au rugat pe
Dumnezeu ca veºnicã sã le fie pomenirea,
aceastã amintire veºnicã se întãreºte la
fiecare Sfântã Liturghie când preotul, la
încheierea pomenirii numelor celor adormiþi
la Proscomidie, adaugã o pãrticicã de
prescurã «pentru toþi cei care au adormit
întru nãdejdea învierii ºi a vieþii veºnice, pãrinþi
ºi fraþi ai noºtri»”.

Plecând de la pilda bogatului
nemilostiv, care se gândea la fraþii sãi
necredincioºi, rãmaºi pe pãmânt, meditaþia
„ªi morþii îºi amintesc de viaþa noastrã”, ne
înºtiinþeazã, folosind citate din cartea
pãrintelui Mitrofan – „Viaþa repausaþilor noºtri
ºi viaþa noastrã dupã moarte” (despre care
pãrintele Stãniloae spunea: „o folosesc
adesea în elaborarea expunerii mele
privitoare la raporturile dintre credincioºii
Bisericii noastre ºi cei plecaþi dintre ei”) cã
„repausaþii lucreazã întru cei vii ºi roadele
spiritului pãrinþilor se coc în faptele fiilor lor”.

În concluzie, cartea pãrintelui Petru
Roncea ne învaþã „sã reprivim în ochi
moartea” – ca sã folosim cuvintele pãrintelui
Constantin Necula din prefaþã – acest „Prag
care þine mai mult de veºnicie decât de
trecutul vieþii noastre”.

Preot Cătălin ILIE



Consilierii împãrþind ajutoare

Ziua de 6 decembrie este emblematicã pentru viiºoreni. Sãrbãtoarea Sfântului
Nicolae devine, cu fiecare an, mai încãrcatã de spiritualitate ºi de mãrturie
creºtineascã, ceea ce vãdeºte o tot mai frumoasã aºezare duhovniceascã a
fiilor noºtri duhovniceºti în care seminþele Evangheliei încep sã rodeascã
îmbelºugat. Dupã ce în dimineaþa ajunului de hram s-a sãvârºit Sfânta Liturghie
ºi pomenirea celor adormiþi, pe searã a venit rândul începutului de praznic cu
Vecernia ºi Litia, slujbe devenite paradigmatice pentru viiºoreni. În fiecare an,
aceastã searã este inundatã în bisericã de mulþimea lumânãrilor ce marcheazã
tot atâtea ofrande de mulþumire cãtre Dumnezeu Care Se preamãreºte în mod
deosebit în Sfântul Nicolae, patronul Bisericii. La sfârºitul Litiei, surprizã frumoasã
ne-a fãcut pãrintele Ilarion de la Hârja care a venit sã ne colinde cu 25 de copii
din Hârja ºi Oituz, reþinând atenþia ºi prezenþa credincioºilor noºtri cu gingãºia
ºi candoarea glasurilor îngereºti venite parcã din alte sfere. În chiar ziua hramului,
într-un numãr tot mai mare, credincioºii noºtri au constituit adunarea liturgicã,
împreunã slujind Utrenia Duminicii a 27-a dupã Rusalii ºi a sãrbãtorii Sfântului
Nicolae, Acatistul patronului parohiei Viiºoara ºi Sfânta Liturghie, dupã care masa
de hram a desãvârºit sãrbãtoarea. Fie slãvit numele Domnului pentru toate.

Sãrbãtoarea hramului la Viiºoara

masa de obºte de hram



Sãrbãtoarea Naºterii Domnului
a fost preþuitã la Viiºoara ºi de copiii
parohiei care au susþinut, la finalul
Sfintei Liturghii din însãºi ziua
praznicului, un miniconcert de
colinde. Îndrumaþi de douã tinere ale
parohiei, Roxana Mãgdãlin ºi
Andreea Vrânceanu, cei 30 de copii
care au participat la repetiþii, la care

Miniconcert de colinde la Viiºoara

s-au adãugat ºi ceilalþi copii
prezenþi în bisericã, au încântat
inimile pãrinþilor lor ºi ale
credincioºilor prezenþi cu glasurile
îngereºti care au readus în parohie
atmosfera de altãdatã specificã
sãrbãtorii. La încheierea progra-
mului de colinde, copiii, atât cei din
cor, cât ºi ceilalþi din bisericã, au

primit daruri de Crãciun, pregãtite
de credincioºii parohiei.

Fie ca aceastã sãrbãtoare sã fie
o reînviere ºi încurajare a generaþiei
tinere de a prelua ºi duce mai
departe credinþa ortodoxã ºi viaþa
duhovniceascã a Bisericii într-un
context tot mai nefavorabil al vremii
secularizate de azi.



Anuarul «Potirul Viiºoarei» se
aflã sub ascultarea duhovniceascã

a Arhiepiscopiei Romanului ºi
Bacãului, este publicaþie a parohiei
Viiºoara, protoieria Oneºti, fiind
fondat în anul 2008 de preotul

Petru Roncea, parohul Viiºoarei.

ISSN 2065-1864

Redactor fondator: Preot Petru Roncea

Adresa Redacþiei: Parohia Ortodoxã Viiºoara,
comuna Târgu-Trotuº, judeþul Bacãu
Tel: 0234.340481; 0741.089798
e-mail: petruroncea@yahoo.com

Tiparul executat la Tipografia
Karta Oneºti

La nivelul Arhiepiscopiei
Romanului ºi Bacãului, în cadrul
proiectului social-caritabil „Lumina
lui Hristos lumineazã tuturor”, s-a
desfãºurat campania de informare
ºi sensibilizare „Ajutã-mã sã vãd ºi
eu ca tine”, acþiune ce s-a dorit a
împlini o faptã a iubirii milostive faþã
de cei aflaþi în dificultate de a vedea.

La nivelul parohiei noastre de la
Viiºoara, aceastã activitate social-

Ajutã-mã sã vãd ºi eu ca tine”
filantropicã s-a materializat cu
ocazia Duminicii Orbului din anul
mântuirii 2015 printr-o colectã
bãneascã, suma adunatã fiind
împãrþitã în douã pãrþi egale ºi
oferitã la douã familii din parohie
care au câte un copil cu deficienþe
de vedere ºi care au nevoie de o
nouã pereche de ochelari.

Familiile Puluc Costicã ºi Rodica
pentru fiica lor Andreea ºi Chiticaru

Cornel ºi Monica pentru fiica lor
Mãdãlina au primit un ajutor de câte
100 de lei oferiþi de credincioºii
prezenþi la bisericã în Duminica
Orbului.

Fie ca Dumnezeu sã dãruiascã
sufletelor milostive darul vederii
duhovniceºti ºi celor ajutaþi dorinþa
de a-L urma ºi vedea mai limpede
pe Iisus Hristos, Lumina lumii,
devenind noi înºine lumini în lume..

aceasta diavolul Irod cautã pe
Hristos din pântecele mamelor, iar
Rahila, Maica Domnului, îºi plânge
fiii ºi nu vrea sã se mângâie pentru
cã nu mai sunt. Mamele care au
fãcut avorturi au o mustrare de
conºtiinþã pânã la bãtrâneþe ºi pânã
la moarte Oricâtã sfinþenie ar avea
în viaþa lor, aducându-ºi aminte de
pãcatele tinereþilor, de copiii avortaþi,
nu pot sã moarã liniºtite pentru cã
nu mai au demnitatea de mamã la
care Dumnezeu le-a chemat prin
preþuirea numelui de femeie, ci au
cãzut, chiar ºi printr-un singur avort
fãcut cu voia lor, la statura de ucigaºe
de prunci, de împlinitoare a poruncii
lui Irod sau a voii diavolului care a
cãutat odinioarã sã ucidã pruncii ºi
sã aducã mâhnire ºi supãrare Maicii
Domnului. Mamele care-ºi ucid

copiii, ºi taþii deopotrivã care le
încuviinþeazã ori le obligã la aceasta,
când se uitã la Maica Domnului o
vãd supãratã ºi plângând nemân-
gâiatã pentru cã fiii ei nu mai sunt.
Uitaþi-vã mereu la ochii Maicii
Domnului ºi spuneþi tinerilor care se
vor cãsãtori sã nu îndrãzneascã a
supãra pe Maica Domnului, sã nu o
mai facã sã plângã pentru aceste
pãcate. Rahila plângea pe fiii sãi ºi
nu mai vrea sã se mângâie pentru
cã nu mai sunt, spune Scriptura.

Sã-l rugãm lui Dumnezeu sã ne
pregãteascã inimile ca sã Se poatã
întrupa Hristos în noi. ªi sã avem grijã
de Pruncul Iisus ce-L purtãm în inimã
sã nu ni-L ucidã diavolul prin
înºelãciunea pãcatului ºi ispitele
veacului. În preajma noastrã se aflã
totdeauna sabia lui Irod care cautã
sã-L omoare pe Hristos. Sã ne lase
în întuneric, lipsiþi de luminã ºi de

fericire, de liniºte sufleteascã ºi de
mântuire. Da, sã-L pãstrãm viu pe
Hristos, orice preþ ni s-ar cere,
fugind dinaintea lui Irod.

Când cineva înjurã pe Dumne-
zeu, de fapt aruncã afarã din sine
Sfânta Împãrtãºanie, scoate din el pe
Hristos ºi-L pe mâna lui Irod sã-L taie
cu sabia. Diavolul ne ispiteºte ca sã
aducem batjocurã lui Iisus Hristos
prin cuvinte, ºtiind cã, fãcând asta,
creºtinul Îl ucide pe Hristos, Îl leapãdã
pe Hristos din el. ªi dacã rãmânem
goi de Hristos, drumul nostru spre
Împãrãþia Lui va fi închis ºi porþile
Raiului se vor închide pentru omul
care s-a lipsit de Hristos. Dar cel
care-L pãstreazã cu sfinþenie, aºa
cum toþi sfinþii L-au pãstrat pe Hristos
în ei chiar cu preþul vieþii, dacã li s-a
cerut, poate ajunge sã moºteneascã
Împãrãþia lui Dumnezeu bucurându-se
cu toþi cei care s-au mântuit.

(urmare din p. 2)


