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Roncea

Ne cheamã Maria Sa ªtefan astãzi, aici, la Bacãu,
Veniþi voi, plãieºii Moldovei, sã-l cinstim ca sfânt ºi erou.

El este simbolul, el este fãclia, el poartã stindardul în mâini,
El apãrã neamul, credinþa ºi glia, smulgând sãlbaticii spini.

Ne cheamã Maria Sa ªtefan sub stejarul sãu din Borzeºti:
Veniþi voi, plãieºii Moldovei, cu preoþi din zona Oneºti!
Ne cheamã Maria Sa ªtefan, la Buhuºi, pe vale-n Orbic:
Veniþi voi, plãieºii Moldovei, cu duhul în suflet irenic.

Îmbrãcaþi în straie de nuntã, în mâini sã purtaþi un drapel,
E ziua lui ªtefan cel Mare, ne cheamã ºi azi la apel.

Priviþi-i cu drag astãzi chipul scãldat în luminã ºi cânt,
Vedea-veþi în Domnul Moldovei pe ªtefan cel Mare ca Sfânt.

El nu mai e luptãtorul, nici vajnicul om diplomat,
El este de-acum rugãtorul, pentru toþi cei cu suflet curat.
În mânã el þine tot paloº, în semn de stindard ºi de cruce,
Dar ªtefan vrea sã ne spunã cã tot el povara ne-o duce.

Românul ce-n suflet îºi simte credinþa cea dreaptã, strãbunã,
Este urmaºul lui ªtefan ºi vrednic de þarã românã.

Legãmânt sã facem cu toþii în faþa lui ªtefan cel Sfânt:
Cinsti-vom strãmoºii, pãstra-vom credinþa, oriunde vom fi pe pãmânt!

Imn
compus de

IPS Ioachim



Botezul Domnului la Viiºoara, în 2016
Aºteptat cu emoþii, Praznicul

Botezului Domnului a adunat ºi în
acest an, 2016, credincioºii
Viiºoarei la biserica parohiei pentru
darul cel mare al Arãtãrii Sfintei
Treimi la Iordan.

Dupã ce, în ajun, s-a sãvârºit
pe searã Vecernia Botezului
Domnului unitã cu Sfânta Liturghie a
Sfântului Vasile cel Mare la care unii
dintre credincioºi s-au ºi împãrtãºit
cu Sfintele Taine, în însãºi ziua
Praznicului, slujba Utreniei, Acatistul
Botezului Domnului ºi Sfânta
Liturghie a Sfântului Ioan Gurã de Aur
au precedat Sfinþirea cea mare a
apei sãvârºitã în curtea bisericii. Fie

ca darul Iordanului sã fie punte de
trecere spre Împãrãþia harului lui

La Viiºoara, de Praznicul Înãlþãrii
Domnului s-a adus cinstire eroilor din
Primul ºi din cel de-Al Doilea Rãzboi
Mondial, deopotrivã ºi tuturor
veteranilor de rãzboi din parohie.
Dupã slujba Sfintei Liturghii, în cadrul
cãreia s-au pomenit toþi eroii ºi

Înãlþarea Domnului la Viiºoara:
pomenirea eroilor

veteranii de rãzboi trecuþi la cele
veºnice, s-a fãcut parastasul de
obºte pentru eroii Viiºoarei la
Monumentele eroilor aflate la
poarta bisericii. Copiii de
la grãdiniþã îndrumaþi de
Doamna educatoare

Iisus Hristos tuturor fiilor duhovniceºti
ai Sfintei noastre Biserici.



Proiectul ecologic „UN DAR AL
RECUNOªTINÞEI PENTRU GENERAÞIILE

VIITOARE” a fost implementat ºi la Viiºoara
Proiectul ecologic „Un dar al

recunoºtinþei pentru generaþiile
viitoare”, implementat în protopo-
piatul Oneºti cu binecuvântarea IPS
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului
ºi Bacãului, a cãpãtat contur ºi în
parohia Viiºoara, în data de 12
aprilie 2016.

Un grup de copii ai parohiei
s-a implicat în acþiunea de plantare
a unor puieþi de tei în curtea
biserici i, cu nãdejdea bunei
miresme ce va învãlui în luna
Florar a fiecãrui an viitor colþul de
rai al parohiei în centrul cãruia stã
Casa Domnului.

Fie aceastã acþiune cu
adevãrat un dar al recunoºtinþei

Elisabeta Puluc au adus
florile recunoºtinþei lor, de la

eroi la eroi, cum au afirmat la
întrebarea: cine sunt eroii?, rãspunsul

transmis de o generaþie tânãrã cãtre
o alta ºi mai tânãrã ce-ºi va depãna

amintirile ºi-ºi va lega prieteniile la
umbra acestor tei înmiresmaþi.

fiind: Noi! Aºadar, de la eroii cei mici
la eroii cei nemuritori toate florile
recunoºtinþei! Din partea Primãriei
Târgu-Trotuº, o coroanã de flori ºi

prezenþa înseºi a Primarului, a
Viceprimarului ºi a altor lucrãtori a
completat atmosfera sãrbãtoreascã
a Praznicului.



...în rolul lui
Moº Ion
Roatã

La Crucea de pe dealul Docmana

Pelerinaj la crucea de pe Arcaciu
Încã era toridã ziua de 11

septembrie 2016, la ora 16:00, deºi
seara era aproape, când câþiva
temerari viiºoreni de toate vârstele au

fãcut popas duhovnicesc la Crucea
de pe Arcaciu, adevãratã Golgotã a
Viiºoarei. Rugãciunea sfinþirii apei
împletitã cu Imnul Acatist al Sfintei

Cruci s-au încheiat cu glãsuire
despre prezenþa Crucii în viaþa
omului de la Botez pânã al mormânt.

Fie acest popas duhovnicesc
a n t e c a m e r a
Evangheliei din
ziua Praznicului,
14 septembrie,
când Hristos
Domnul Se va
înãlþa în slava
Crucii pentru
izbãvirea Uma-
nitãþii din moar-
tea cumplitã
generatã de
m u º c ã t u r i l e
înveninate ale
diavolului, ºar-
pele cel vechi.

La ceasul al nouãlea din
Duminica de dupã Înãlþarea Sfintei
Cruci, 18 septembrie 2016, câþiva
temerari viiºoreni au escaladat vârful
Docmanei spre a fi mai aproape de
cer ºi cu trupul. Pe un timp superb,
glasurile credincioºilor s-au împletit
cu ale îngerilor în jurul Crucii ce
strãjuieºte de aici plaiurile Viiºoarei
pânã departe cât ochii pot cuprinde.

Dupã slujba sfinþirii apei ºi rostirea
solemnã a Acatistului Sfintei Cruci,
între alte cuvinte de învãþãturã ne-am
adus aminte ºi de cel ce a ctitorit
aceastã Cruce aici, pe vârful
Docmanei, credinciosul Gheorghe
Crãciun care încã nu avea 40 de zile
de când a plecat din aceastã viaþã.
Am fãcut o slujbã de pomenire
pentru ctitorul principal al acestui

punct spiritual de pe Docmana,
rugând pe Dumnezeu sã-l
rãsplãteascã cu viaþã veºnicã ºi
fericitã împreunã cu sfinþii Sãi.
Crucea cu stele închipuitã pe care
marele Constantin a vãzut-o pe cer
odinioarã ne este amintitã ºi nouã,
viiºorenilor, ori de câte ori privim
noaptea cerul de deasupra
Arcaciului ºi Docmanei.



La Viiºoara, Troiþa cu hramul „Sfinþii Apostoli Petru
ºi Pavel” a fost sfinþitã în Duminica tuturor Sfinþilor

O nouã Troiþã s-a înscris pe 26
iunie 2016, în Duminica tuturor Sfinþilor,
la Viiºoara, în rândul celorlalte: Troiþa
cu hramul „Sfinþii Apostoli Petru ºi
Pavel”. Construitã de familia Vrânceanu
Lucian ºi Mihaela în amintirea unicului
fiu Paul-Vlãduþ plecat din aceastã lume
într-un dramatic accident, la vârsta de
22 de ani, Troiþa cheamã la rugãciune
pe toþi cei care, în partea sudicã a
parohiei, vor trece de acum prin dreptul
ei. Locul însuºi pe care a fost construitã
aceastã Troiþã, la marginea dinspre
stradã a proprietãþii familiei, a fost oferit
de aceasta lui Dumnezeu, Troiþa înseºi
devenind un punct de legãturã dintre
pãmânt ºi cer, o oazã în care te poþi
întâlni cu Dumnezeu în rugãciune, un loc

ce-þi aduce aminte de biserica
parohiei ºi de grija de suflet.

Pe 29 iunie 2016, în ziua
înseºi a sãrbãtorii Sfinþilor
Apostoli Petru ºi Pavel, a avut loc
primul popas duhovnicesc la
hramul acestei Troiþe când întreg
cerul s-a restrâns ºi odihnit în
acest loc consacrat Raiului pe
pãmânt. Spre mângâierea
familiei Lucian ºi Mihaela
Vrânceanu care, prin credinþã, va
îmbrãþiºa în taina Cuvântului pe
fiul plecat la Domnul ºi spre
unitatea parohiei în jurul lui
Hristos cel însoþit de mãriþii
Apostoli Petru ºi Pavel ºi de toþi
sfinþii ºi îngerii Lui.

A fost sãrbãtorit primul hram al Troiþei
„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”

Dupã sfinþirea ce a avut loc
duminicã, 26 iunie 2016, de
sãrbãtoarea Sfinþilor Apostoli Petru ºi
Pavel, Troiþa cu acelaº hram ºi-a
sãrbãtorit întâia oarã ocrotitorii.
Împreunã cu pãrintele Cãtãlin Ilie de la
Slãnic Moldova, slujba hramului a

debutat, la ora 18:00, cu sfinþirea apei
ºi a continuat cu Acatistul Sfinþilor
Apostoli Petru ºi Pavel.

Dupã o rugãciune ridicatã spre
cer pentru toþi cei prezenþi, pãrintele
Cãtãlin a rostit cuvânt de îmbãrbãtare ºi
întãrire în credinþa comuniunii întreolaltã

cu cei plecaþi Acasã. Cu aceastã
sãrbãtoare, s-a înscris ºi aceastã Troiþã
în ºirul celorlalte din parohie care ne aduc
aminte de Dumnezeu ºi cã suntem
trecãtori pe acest pãmânt. Dupã
încheierea slujbei hramului Troiþei, au fost
împãrþite ofrande în cinstea sãrbãtorii.



De sãrbãtoarea Sfintei Treimi, credincioºii Viiºoarei au fãcut
popas duhovnicesc la Troiþa „Sfânta Treime” de la Valea
Podului, cu ocazia hramului ei. Dupã sfinþirea apei ºi Acatistul
Sfintei Treimi, cuvântul de învãþãturã s-a axat pe mãrturia
curentã pe care o fac creºtinii despre Sfânta Treime atunci
când se însemneazã cu semnul Sfintei Cruci. Fie ca aceastã
mãrturie sã fie una evlavioasã, puternicã ºi clarã, tot ritualul
însemnãrii putând sã constituie o predicã bunã sau slabã despre
Sfânta Treime, dupã cum ºtim sau nu sã ne însemnãm corect
cu acest nemuritor semn.

Viişoara văzută de pe Arcaciu

Bucurie duhovniceascã
la Troiþa «Sfânta Treime» de la Valea Podului

Lansare de carte: «Neamul Drãganilor din Viiºoara-Târgu-Ocna»
Biserica a fost dintotdeauna, ca ºi
locaº de cult, nãscãtoare de culturã
autenticã ºi sân prielnic manifestãrilor
culturale ce-ºi au temeiul pe actul de
credinþã. Evanghelia de la Matei
începe cu Genealogia Mântuitorului, o
înºiruire de neamuri din care S-a
nãscut Hristos. O astfel de înºiruire de
neamuri a dorit autorul cãrþii lansate la
biserica din Viiºoara pe data de 3
septembrie 2016 sã ne prezinte.
Cartea se numeºte: „Neamul

Drãganilor din Viiºoara - Târgu-
Ocna”, iar autorul nu putea fi altcineva
decât tot un neobosit cãutãtor prin
istorie al aceluiaº neam, reputatul
profesor Gheorghe Drãgan. Dacã la
Genealogia Mântuitorului, Matei
evanghelistul noteazã trei serii de câte
patrusprezece neamuri, la îndemâna
autorului de azi i-au fost sursele a ºapte
neamuri, ceea ce înseamnã destulã
muncã ºi încã laborioasã, având în
vedere pierderea în vremi a arhivelor

ºi a amintirilor. Cartea aduce un plus
de evlavie faþã de comunitatea din
Viiºoara ºi urcã o treaptã cinstirea ei
între celelalte comunitãþi. Evenimentul
a constat din douã pãrþi, întâi s-a
sãvârºit un parastas pentru cele ºapte
neamuri plecate la cele veºnice, apoi
s-a împlinit lansarea propriu zisã cu
luãri de cuvânt ºi aprecieri asupra
evenimentului. Felicitãri autorului ºi
celor care au realizat acest act de
culturã în locaºul de cult din Viiºoara.
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Popas duhovnicesc la bustul ºtefanian de la Viiºoara
Pe 2 iulie 2016, de sãrbãtoarea

Mãritului Voievod ªtefan cel Mare ºi
Sfânt, am fãcut un scurt popas
duhovnicesc la bustul Voievodului aflat

în curtea ªcolii din Viiºoara. Slujba
sfinþirii apei ºi Acatistul Sfântului ªtefan
cel Mare urmate de un cuvânt de folos
au întregit momentul de rugãciune din

seara acestei zile. Fie ca jertfa celor
prezenþi sã fie prinosul recunoºtinþei
viiºorenilor faþã de Dumnezeu Care Se
preamãreºte întru Sfinþii Sãi.

La Troiþa „Sfântul Ilie”, de ziua hramului
În seara zilei de 20 iulie 2016,

credincioºi numeroºi ai parohiei
Viiºoara s-au adunat pentru un popas
duhovnicesc de hram la Troiþa
închinatã Sfântului Proroc Ilie
Tesviteanul aflatã în centrul parohiei.

S-a sãvârºit slujba sfinþirii apei
ºi Acatistul Sfântului Ilie la care s-au
adãugat rugãciuni pentru poporul aflat
de faþã aºteptând mare milã de la

Dumnezeu. Ne-am rugat ca, de la
aceastã „peºterã”, Ilie mãritul sã alerge
în parohie în lung ºi-n lat chemând pe
fiecare la Altarul Carmelului viiºorean
peste care se revarsã la fiecare Sfântã
Liturghie focul divin al Duhului Sfânt
peste ofrandele pãmântului, peste
pâinea ºi vinul euharistic.

Fie ca, precum fãina ºi
untdelemnul din casa vãduvei din

Sarepta Sidonului nu s-au mai sfârºit
câtã vreme a durat foametea pe
pãmânt, dupã ce mai întâi ea a oferit o
prescurã trimisului lui Dumnezeu în
casa ei, sã credem aidoma cã Trupul
lui Hristos Se împarte continuu fãrã sã
Se împuþineze pânã la sfârºitul
veacurilor mai înainte de care Sfântul
Ilie va veni ca înainte mergãtor al celei
de a doua veniri a lui Hristos.



Popas duhovnicesc la Troiþa închinatã Sfintei Cruci

În seara zilei de 31 august 2016, la ora 19:00,
credincioºii Viiºoarei au fãcut un popas duhovnicesc la
Troiþa închinatã Sfintei Cruci, aºezatã în dreptul familiei
Pavalache Maricica, cu ocazia hramului acesteia din ziua
de 1 august. Dupã sfinþirea apei, s-a citit Acatistul Sfintei
Cruci ºi s-au înãlþat rugãciuni pentru cei prezenþi înaintea
lui Dumnezeu. Cuvântul de învãþãturã ne-a adus aminte
tuturor de puterea Crucii asupra forþelor întunericului ºi de
binecuvântarea prezenþei troiþelor din loc în loc pe teritoriul
parohiei pentru a ne aduce aminte zi de zi de Dumnezeu
ºi de Biserica Lui: „De când au fost izgoniþi Adam ºi Eva
din Grãdina Edenului, de atunci diavolul ne ºopteºte nouã,
urmaºilor lui Adam, sã ne ridicãm deasupra lui Dumnezeu.
Creºtinul însã, când simte cã-l zgârâie la ureche ºoapta
celui viclean, îndatã se însemneazã cu semnul Sfintei Cruci,
mereu fiind cu gândul la suferinþa lui Hristos ºi la mâinile
Lui, ºtiind cã atunci când încheie la umãrul stâng
însemnarea Crucii, cu mâna lui Hristos þintuitã pe Cruce îl
plesneºte de moarte pe amãgitorul ce-i ºopteºte urechii
stângi sã nu împlineascã voia lui Dumnezeu.” „Doamne,
armã asupra diavolului Crucea Ta ai dat-o nouã...”



Popas taboric la Troiþa „Schimbarea la Faþã”
din Vãratici, Viiºoara

Duminicã, 7 august 2016, Troiþa
„Schimbarea la Faþã” din Vãratici ºi-a
sãrbãtorit hramul.

La ora 18:00, sãrbãtoarea a
debutat cu slujba sfinþirii apei dupã
care Acatistul Schimbãrii la Faþã a
Domnului ne-a înãlþat cu gândul

sufletului la Taborul cel minunat
cu norul ce l-a umbrit odinioarã
ºi care coboarã an de an ca
semn al Slavei lui Iisus Hristos în
care ne aºteaptã pe fiecare.

Într-un fel, orice înãlþime
strãjuitã de o Cruce ori o troiþã

„Pe cel ce îºi ascunde defãimarea ºi ocara punând înainte
laude, cu greu îl pot descoperi cei mai simpli. Asemenea
acestuia este ºi cel ce, sub chipul smereniei, e plin de slavã
deºartã. Aceºtia acoperind multã vreme adevãrul cu minciuna,
în cele din urmã sunt daþi totuºi pe faþã prin fapte.“

Marcu Ascetul, Filocalia, I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 289.

este un pisc taboric ce ne grãieºte
despre lumina necreatã, aducându-ne
aminte cã Acelaºi este Hristos Fiul
lui Dumnezeu cu adevãrat ºi-n
batjocura lumii dintotdeauna ca în
haina luminoasã cu care S-a arãtat
pe Tabor.

„Mintea devine oarbã
prin aceste trei patimi: prin
iubirea de argint, prin slava
deºartã ºi prin plãcere.“

(Ibidem, p. 297)



13 mai 2010

Sãrbãtoarea hramului Troiþei Sfânta
Parascheva la Viiºoara

La al nouãlea ceas din ziua de 14 octombrie 2016,
credincioºii Viiºoarei au fãcut un popas duhovnicesc la
troiþa închinatã Sfintei Cuvioase ºi multmilostivei
Parascheva, pioasã ofrandã de evlavie faþã de Dumnezeu
Care Se preamãreºte întru sfinþii Sãi. Intrate deja în tradiþia
parohiei Viiºoara, hramurile troiþelor aºezate pe cuprinsul
ei canonic fac parte din excursul liturgic anual, fiind
aºteptate cu emoþie ºi pregãtire deosebitã. Dupã slujba
sfinþirii apei, s-a sãvârºit slujba Paraclisului Sfintei
Parascheva la care s-au adãugat rugãciuni pentru obºtea
parohiei ºi nevoile credincioºilor. Prin sfinþirea unei troiþe
ºi a spaþiului dimprejurul ei, apoi prin resfinþirea ei anualã,
locul respectiv devine proprietatea lui Dumnezeu ºi se
mãrturiseºte aceastã proprietate cu fiecare popas
duhovnicesc, troiþa devenind o scarã ce leagã pãmântul
de cer ºi care ne aduce aminte neîncetat de Dumnezeu.
Spaþiul ce înconjoarã troiþa devine ºi trebuie sã fie un colþ
de rai, evlavia credincioºilor ºi credinþa lor faþã de
Dumnezeu ºi de Sfinþii Sãi arãtându-se ºi în grija cu care
înnobileazã acest spaþiu liturgic dimprejurul troiþei.



Sfinþirea Troiþei închinatã Sfinþilor
Arhangheli Mihail ºi Gavriil

La intrarea în parohia Viiºoara
dinspre Târgu-Ocna, o troiþã nou
construitã a primit botezul sfinþirii,
duminicã, 4 noiembrie 2016, cu
binecuvântarea IPS Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
de cãtre pãrintele protopop Ioan
Bârgãoanu înconjurat de pãrintele
Vasile Panþiru ºi parohul Viiºoarei,
pãrintele Petru Roncea.  Aºezatã la
poalele dealului Arcaciu, troiþa, care a
primit hramul Sfinþilor Arhangheli Mihail
ºi Gavriil, marcheazã locul unde s-a
oprit marea alunecare de teren din
anul 1971 ceea ce a dus la
modificarea geograficã a zonei. În
acelaºi timp, troiþa îmbrãþiºeazã pe cei
ce vin în Viiºoara ºi binecuvânteazã
pe cei care pleacã spre Târgu-Ocna,
devenind mesager al ospitalitãþii
viiºorenilor pentru cei care intrã sau
ies din parohie pe la soare-apune.

Noua troiþã sfinþitã în parohie se
adaugã celorlalte ºapte ºi, lângã
crucile ce strãjuiesc dealurile
Arcaciu ºi Docmana, împlineºte
numãrul celor zece popasuri

duhovniceºti din cursul unui an care
au intrat în tradiþia pastoralã a
Viiºoarei, adunând împrejurul lor, la
sãrbãtoarea hramului fiecãreia,
enoriaºii credincioºi ai parohiei.



Serile mariane ºi Prohodul Maicii Domnului
În perioada 8-12 august 2016,

la biserica din Viiºoara au avut loc
serile mariane, scurte dialoguri
duhovniceºti cu Maica Domnului
mai înainte de slãvita ei Adormire.
În mijlocul bisericii, pe tronu-i de
împãrãteasã stãtut-a Preacurata
ascultând Acatistele rânduite
pentru fiecare zi sã-i fie rãspunsul
nostru la dragostea sa. Luni seara,
8 august, Acatistul Maicii Domnului
„Sporitoarea grânelor”, pentru

pâinea cea de toate zilele dar ºi
pentru cea spre fiinþarea în Fiul ei,
pentru Pâinea cea coborâtã din
Cer. Marþi, 9 august, Acatistul Maicii
Domnului „Ocrotitoarea copiilor”,
pentru grija creºterii noastre
duhovniceºti ca fii ai lui Dumnezeu
dupã har. Miercuri, 10 august,
Acatistul Maicii Domnului
„Pantanassa”, pentru izbãvirea de
boala de moarte cauzatã de
necreºterea cea întru bãrbat
desãvârºit a trupului. Joi, 11

august, Acatistul Maicii
Domnului „Împãcarea
celor învrãjbiþi”, pentru
izbãvirea din moartea
cea cauzatã de
necreºterea în duh, de
învrãjbirea faþã de Fiul
ei ce-I sporeºte Lui
suferinþa Crucii, iar ei,
durerea ascuþiºului
sabiei învârtindu-i-se
mai abitir în inimã în vremurile din

u r m ã .
Vineri, 12
august ,
se înche-
ie zilele
mariane
la Viiºoa-
ra cu Pa-
rac l i su l
M a i c i i
Domnului
c â n t a t
din am-

bele strane la lumina caldã a
flãcãrii inimii arãtatã smerit în
pâlpâirile lumânãrilor. Fie ca
aceste seri închinate dialogului cu
Maica Domnului ºi a noastrã sã
rãmânã pecetluite în inima ei
aºezatã la dreapta Fiului sãu în
Împãrãþia dragostei nemuritoare.

Dupã o sãptãmânã închinatã
dialogului cu Maica Domnului, a venit
vremea ca ea sã plece la Fiul ei, iar
credincioºii din Viiºoara au însoþit-o
ºi-n acest ceas al despãrþirii marcat

prin slujba Vecerniei ºi a Litiei dupã
care, împãrþiþi în cinci coruri, au intonat
cântãrile Prohodului. Seara de
duminicã, 14 august, va rãmâne ca
piatrã de amintire pentru cei prezenþi
la bisericã ºi care, în jurul Icoanei
Adormirii aºezatã în mijlocul bisericii,
ºi-au unit glasurile dimpreunã cu
Apostolii veniþi de peste mãri ºi þãri
sã poarte pe braþele dragostei ºi ale
recunoºtinþei trupul feciorelnic al
Preacuratei Maici a Domnului. La
fiecare împãrtãºire, Sfântul Potir pe
ea ne-o va arãta tainic purtând în
pântece sau în braþe Odorul cel Sfânt,
pe Fiul ei Iisus Hristos. Sãrutând,
dupã cuminecarea euharisticã,
marginea Potirului, sãrutãm mâna
Maicii Domnului cea care-ºi întinde
Acoperãmântul ei peste fiii sãi
duhovniceºti. Fie ca Praznicul
Adormirii Maicii Domnului, icoanã
cum nu se poate mai limpede ºi a
sfârºitului nostru pãmântesc, sã ne
aducã aminte cã ne aºteaptã în Cer
o Mamã care înseamnã pãmântul
fãgãduinþei.



La Viiºoara, au fost binecuvântate
„surorile de cruce“ ale vãduvei din Nain

În Duminica Învierii fiului
vãduvei din Nain, a 20-a dupã
Rusalii din anul mântuirii 2016, ne-am
adus aminte de purtãtoarele crucii
vãduviei din parohia Viiºoara,
invitându-le în dupã amiaza zilei la
o întâlnire cu Hristos, Mirele
Bisericii, Ocrotitorul ºi Însoþitorul lor
pe Calea mântuirii.

Cu binecuvântarea Înaltpreas-
finþitului Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului ºi în
prezenþa pãrintelui Ioan Bârgãoanu,
protoiereu al Oneºtiului, ºi a
pãrintelui Ilie Cãtãlin, de la parohia
Slãnic Moldova, întâlnirea vãduvelor
Viiºoarei cu Hristos s-a conturat
printr-o întreitã cântare liturgicã.
Întâi s-a slujit paraclisul Preacu-
vioasei maicii noastre Parascheva,
mult folositoarea tuturor, dar mai
ales a vãduvelor. Apoi au fost
pomeniþi pentru iertarea ºi odihna
veºnicã soþii vãduvelor, întru fericita
ºi veºnica lor pomenire. Încheierea
a fost cu un Tedeum, mulþumitoare
rugãciune înãlþatã Sfintei Treimi
pentru ajutorul ºi însoþirea de pânã
acum, cu nãdejdea în purtarea de

grijã a lui Hristos pânã
la revederea cu cei
dragi în Împãrãþia lui
Dumnezeu.

Cuvântul de pre-
þuire al pãrintelui
protoiereu Ioan a
împlinit sãrbãtoarea
cu prisosinþã: „Am
ascultat astãzi Evan-
ghelia Învierii fiului
vãduvei din Nain.
Aceasta l-a inspirat pe
pãrintele Petru sã facã
aceastã anamnezã despre
vãduvele care sunt în aceastã
parohie. În Nain, Hristos ne-a arãtat
cã a venit în aceastã lume sã ia în
braþe necazul cel mai mare al
omenirii care este moartea. El ºi-a
asumat suferinþa mamei care-ºi
pierde soþul sau copilul, îmbrãþiºând
necazul ei ºi mângâindu-o prin
redarea fiului înviat.”

Ca mãrturie a acestei zile
speciale, fiecare vãduvã a primit
din partea Bisericii câte o diplomã
intitulatã „Crucea vãduviei”, o carte
cu titlul: „Lumini în umbre” scrisã

de parohul Viiºoarei ºi o icoanã cu
Sfântul Antim Ivireanul oferitã de
Protoieria Oneºti.

Sãrbãtoarea din seara zilei
de 9 octombrie 2016, de la
Viiºoara va rãmâne neuitatã în
conºtiinþa tuturor vãduvelor din
parohie care-ºi vor aduce aminte
mai uºor cuvântul Sfântului
Apostol Pavel ce spune cã femeia
„cea cu adevãrat vãduvã ºi
rãmasã singurã are nãdejdea în
Dumnezeu ºi stãruieºte în cereri
ºi în rugãciuni, noaptea ºi ziua” (I
Timotei 5, 5)



Nica Andreea, 11 ani

Au primit Taina Sfântului Botez, în anul 2016, la Viiºoara:

Medeea-Elena Drãgan

Duminicã, 1 mai 2016, în chiar ziua Praznicului
Învierii Domnului, naºii Florin ºi Mihaela Pãdure, din Oneºti,
au adus spre încreºtinare pe Medeea-Elena Drãgan, fiica
soþilor Costicã ºi Carmen Drãgan, din Viiºoara. Taina
Sfântului Botez sãvârºitã pruncei Medeea-Elena a
completat fericit bucuria sãrbãtorii pascale ºi a împlinit
liturgic imnul de dinaintea Apostolului pascal: Câþi în Hristos
v-aþi botezat, în Hristos v-aþi ºi îmbrãcat. Sã creascã mare
Medeea-Elena ºi sã trãiascã întru mulþi ani!

Rareº-Ionuþ Pavalache

În ziua prealuminoasã a Izvorului Tãmãduirii,
pruncul Rareº-Ionuþ, fiul lui Rãzvan-Ionuþ ºi al Corinei-
Gabriela Pavalache, purtat de naºii George ºi Silvia
Diaconu, din Sascut, s-a umplut de harul Sfântului Botez,
cristelniþa devenindu-i izvorul propriei tãmãduiri ºi renaºteri
la o viaþã nouã prin apã ºi prin Duh. Sã creascã mare ºi
credincios, ajun gând el însuºi izvor de tãmãduire a neamului
sãu ºi a generaþiei în mijlocul cãreia Dumnezeu l-a rânduit
sã se nascã. La mulþi ani, Rareº-Ionuþ!

Ioana-Cristina Sergentu

Pe 2 iulie 2016, prunca Ioana-Cristina Sergentu,
fiica familiei Ionuþ ºi Cristina Sergentu, din Viiºoara, a primit
Taina Sfântului Botez. Naºii Florin ºi Florentina
Aparaschivei, din Helegiu au fost martorii încreºtinãrii ºi a
pecetluirii cu Sfântul ºi Marele Mir a simþurilor ºi a

mãdularelor lucrãtoare ale Ioanei-Cristina, precum ºi a
împãrtãºirii cu Preacuratele Taine. Ne rugãm lui Dumnezeu
sã creascã mare, sãnãtoasã ºi credincioasã ºi aceastã
pruncã, spre bucuria familiei ºi slava lui Hristos.La mulþi
ani, Ioana-Cristina!

Valentina-Diana Avãdãni

Familiei Avãdãni Adrian ºi Monica i s-a adãugat
încã un dar de la Dumnezeu pe 30 iulie 2016: prunca
Valentina-Diana. Sâmbãtã, 3 august 2016, purtatã de naºa
Diana-Valentina Crãciun, Valentina-Diana a primit botezul
creºtin la Biserica Ortodoxã din Viiºoara. Sã creascã mare
ºi credincioasã. La mulþi ani!

Mario-Davide Mihãilã

Sâmbãtã, 29 octombrie 2016, la Viiºoara a fost
sãvârºitã Taina Botezului pruncului Mario-Davide Mihãilã,
fiul lui Adrian ºi Mihaela Mihãilã. Naºele pruncului,
Alexandra Mihãilã ºi Maria Topriceanu, au aºezat în braþele
mamei Mihaela pe creºtinul ortodox Mario-Davide cu
dorinþa sã-l creascã sãnãtos ºi credincios. Sã creascã mare
ºi sã trãiascã Mario-Davide mulþi ani!

„Diavolul dispreþuieºte pãcatele cele
mici, cãci altfel nu poate conduce spre cele
mai mari“

(Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 296)



Au primit Taina Sfintei Cununii,
în anul 2016, la Viiºoara:

Crãciun Valentin
ºi Crãciun Carmen

Prima cununie din anul 2016 a avut loc la
Viiºoara sâmbãtã, 27 august, miri fiind Valentin Crãciun
ºi Carmen Crãciun. Însoþiþi de naºii Cornel ºi Carmen
Brandabur din Dofteana, tineri miri ºi-au jurat dragoste
unul altuia ºi lui Dumnezeu pentru totdeauna. Fie ca
jurãmântul sã rãmânã necãlcat pânã la moarte ºi casa
sã le fie de piatrã. La mulþi ani, Valentin ºi Carmen!

Andrei Leodor
ºi Fichitiu Elena-Tincuþa

Sâmbãtã, 27 august 2016, la Biserica din Viiºoara
au primit Taina Sfintei Cununii tinerii Andrei Leodor, din
Poieni, Târgu-Ocna, ºi Elena-Tincuþa Fichitiu, din Viiºoara,
naºi fiindu-le familia Stoica Petrea-Marian ºi Mihaela din
Oneºti. Urcaþi în corabia familiei pe marea acestei vieþi,
ne rugãm ca Dumnezeu sã-i însoþeascã pânã la þãrmul
celãlalt. La mulþi ani, Leodor ºi Elena-Tincuþa!

Barna Andrei
ºi Gabor Maria

Duminicã, 28 august 2016, în tinda Bisericii
din Viiºoara s-au adãpostit pentru primirea Tainei
Nunþii credincioºii Andrei Barna ºi Maria Gabor, însoþiþi
fiind de naºii Floricã ºi Lenuþa Soare, din Focºani.
Binecuvântarea revãrsatã prin sãvârºirea Tainei Sfintei
Cununii sã rãmânã o prezenþã mereu simþitã de noua
familie întemeiatã prin lucrarea tainicã a Duhului Sfânt,
Cel ce pe toate le plineºte. La mulþi ani, Andrei ºi Maria,
ºi sã aveþi nespuse bucurii împreunã!

Foldi Marius
ºi Florea Cãtãlina-Nicoleta

Sâmbãtã, 17 septembrie 2016, tinerii Marius Foldi
ºi Florea Cãtãlina-Nicoleta ºi-au unit vieþile într-o familie
numitã Foldi, naºi de cununie fiindu-le familia Manuel-Narcis
ºi Oana-Elena Sopron din Târgu-Ocna. Stând mirele în
dreptul icoanei Mântuitorului de pe catapeteasmã, iar
mireasa în dreptul Maicii Domnului, vor avea de acum
modelele desãvârºite ale iubirii lor nemuritoare. Le dorim
sãnãtate, ani mulþi ºi fericiþi, dupã cum au auzit rostindu-se
binecuvântãrile nunþii în ziua fericitã a vieþii lor. La mulþi ani!

Drãgan Ovidiu-Daniel
ºi Pilcu Andreea

Sâmbãtã, 15 octombrie 2016, tineri Ovidiu-Daniel ºi
Andreea Drãgan au primit Taina Sfintei Cununii la biserica
din Viiºoara, naºi fiindu-le familia Ioan ºi Carmen Didona
Drãgan din Bacãu. Ziua cea fericitã ºi unicã a mirilor a
însemnat un popas de tainã în mijlocul bisericii, dar ºi pe
calea vieþii lor de la intrarea prin Botez în Împãrãþia lui
Dumnezeu spre pãºirea triumfalã în Rai prin Uºile Împãrãteºti
ale Veºniciei. Fie ca binecuvântãrile cerului ºi ale pãmântului
sã umple vistieria lor de toate bunãtãþile iubirii nemuritoare.
La mulþi ani ºi cãsnicie fericitã, Ovidiu ºi Andreea!

Radu Vasilicã
ºi Ocneanu Lãcrãmioara

Sâmbãtã, 22 octombrie 2016, tinerii Vasilicã
Radu ºi Lãcrãmioara Ocneanu au primit Taina Cununiei
avându-i ca naºi pe Ioan ºi Elena-Mãdãlina Sitaru. Unirea
într-un trup prin Taina Nunþii ne aduce aminte întotdeauna
de legãtura veºnicã dintre Hristos ºi Bisericã, ceea ce
înseamnã cã familia este o entitate dumnezeiascã, iar
lupta împotriva ei este un semn cum nu se poate mai
limpede al rãzvrãtirii puterilor demonice împotriva
lucrãrilor lui Dumnezeu. Sã fie fericiþi tinerii miri Vasilicã
ºi Lãcrãmioara ºi sã trãiascã întru mulþi ani!



Cu sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele adormiţilor robilor Tăi, unde
nu este durere, nici întristare, nici suspin. Ci  viaţă fără de sfârşit.

Maria Cuibar, la 85
de ani, s-a întâlnit

cu Mirele ei

Devotatã vieþii singuratice din copilãrie,
Maria Cuibar, din Viiºoara, ºi-a trãit
întreaga viaþã purtatã de dor dupã
Mirele Hristos pentru Care ºi-a
consacrat viaþa, o vreme petrecând-o
în mânãstire ºi cea mai mare parte în
cuibul de lut al pãrinþilor de unde pe 8
ianuarie 2016 ºi-a luat zborul sã-L
întâlneascã pe Cel dorit. Duminicã, 10
ianuarie 2016, a fost prohoditã ºi i s-a
aºezat trupul spre odihnã în cimitirul
Viiºoarei, iar sufletul în mâna Celui
cãruia I s-a afierosit în taina inimii sale.
Dumnezeu sã o ierte!

La 85 de ani,
Elena C. Dulhac

a plecat la cele veºnice

Obositã de crucea vãduviei ºi a
suferinþei, Elena C. Dulhac, din Viiºoara,
la vârsta de 85 de ani, a plecat dintre
noi la cele veºnice pe data de 16 ianuarie
2016. Mamã a patru bãieþi, Cornel,
Petru, Ionel ºi Laurenþiu, vãduvã de zeci
de ani, obiºnuitã cu suferinþa, a plecat
lãsând orfani ºi de mamã pe cei pe care

i-a nãscut ºi crescut. Marþi, 19 ianuarie,
a fost înmormântarea.
 Dumnezeu sã o ierte!

Vãduva Maria Rusu
a plecat la Domnul

Nonagenara Maria Rusu, dupã 60 de
ani de vãduvie, a plecat la Domnul în ziua
cinstirii Sfinþilor trei Ierarhi, anul 2016.
Adevãratã martirã, rãmasã la 30 de ani
vãduvã ºi crescându-ºi cu greutate cei
trei copii mici pe atunci, a cunoscut ce
înseamnã crucea necazurilor pe care a
purtat-o neºovãind peste jumãtate de
veac. Se cuvine sã ne plecãm fruntea
înaintea acestei mame care a socotit cã,
mai presus de viaþa ei, e cea a copiilor ºi
dragostea ei dintâi pe care n-a înlocuit-o
când a devenit prea degrab vãduvã. Sã
ne rugãm pentru suflerul ei milostiv. Marþi,
de Întâmpinarea Domnului, i-am predat
sufletul Cerului ºi trupul pãmântului.
Dumnezeu sã o ierte!

Ioan Stan,
din Viiºoara, a plecat

la cele veºnice

Dupã o suferinþã purtatã cu stoicism,
Ioan Stan, din Viiºoara, a plecat la cele

Ileana (Arghir)
Pavalache

a plecat la Domnul

La 81 de ani ºi vãduvã de 10 ani, Ileana
Pavalache, din Viiºoara, a plecat dintre noi,
în data de 8 martie 2016. Vrednicã
credincioasã a parohiei, a cunoscut crucea
vãduviei îngropându-ºi soþul, Arghir, ºi pe
unicul fiu, Sandu, plecaþi prea degrab ºi
lãsându-i pe umeri toatã povara vieþii pe
care a dus-o cu cinste ºi vrednicie. Iubitoare
a Casei Domnului pe care a înfrumuseþat-o
cu donaþii personale, acum stã sã primeascã
de la Dumnezeu rãsplata faptelor ºi a
credinþei sale. Vineri, 11 martie, la ora 12:00,
a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

veºnice pe data de 28 februarie 2016.
Soþia care l-a ajutat în ultima decadã a
vieþii, Rucsanda, rãmâne singurã sã-ºi
ducã crucea vieþii mai departe. Fiica
Mariana, rãmasã ºi fãrã de tatã, ºtie de-
acum cã are în cer un sprijin neclãtinat.
Dumnezeu sã-l ierte ºi cu sfinþii sã-l aºeze
pentru ca sã fie cu adevãrat rugãtor
fierbinte cãtre Dumnezeu pentru noi toþi.
Înmormântarea a fost în prima zi a
primãverii, 1 martie, la ora 12:00.
Dumnezeu sã îl ierte!



Neculai C. Jugaru,
la 78 de ani,

a plecat dintre noi

Neculai C. Jugaru, din Viiºoara, la
vârsta de 78 de ani, a plecat din mijlocul
nostru cãtre lumea cea de dincolo de
moarte. Noaptea dintre 29 ºi 30 martie
2016 va rãmâne în conºtiinþa familiei ca
hotar al despãrþirii vremelnice de cel
drag. Vineri, 1 aprilie, la ora 11:00, a
fost înmormântarea.
Dumnezeu sã îl ierte!

Sandu Puluc, din
Vãratici, Viiºoara,

a plecat la cele veºnice

La vârsta de 78 de ani, Sandu Puluc,
din Vãratici, parohia Viiºoara, a trecut
la cele veºnice. Dupã o suferinþã grea,
ajutat fiind de copiii sãi, în chip deosebit
de fiica Lãcrãmioara, ºi dupã o vãduvie
nu lungã, dar destul pentru a-i marca
restul vieþii, Dumnezeu a hotãrât ca pe
data de 2 aprilie, 2016 sã-l cheme
acasã. Luni, 4 aprilie, la ora 14:00, a
fost înmormântarea.
Dumnezeu sã îl ierte!

Silvica Puluc,
din Viiºoara, a ieºit

din cuptorul suferinþei

O îndelungatã suferinþã trupeascã a luat
sfârºit la Viiºoara: Silvica Puluc, la 65 de

ani, a plecat dintre noi pe 7 aprilie 2016.
Dumnezeu a voit sã o curãþeascã prin
suferinþã, aceasta fiind una din cãile
neînþelese ale manifestãrii iubirii de oameni
a lui Dumnezeu. Mai mult ca pãnã acum,
familia o va reîntâlni în preajma Potirului,
ademenindu-i cu braþele îmbrãþiºãrii
materne. Sâmbãtã, 9 aprilie, la ora 11.00,
a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

Maria Moisoiu, din
Viiºoara, la 79 de ani,

a plecat dintre noi

Vãduvã timp de 20 de ani, Maria
Moisoiu, din Viiºoara, a plecat la Domnul
pe 8 aprilie 2016, la vârsta de 79 de ani.
Singurãtatea i s-a sfârºit, de-acum o
aºteaptã mulþimea celor rãscumpãraþi,
dacã Judecãtorul o va binecuvânta cu
ºederea de-a dreapta Sa. Sã ne rugãm
pentru sufletul ei blând. Duminicã, 10
aprilie, la ora 13:00, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

Maria Cuibar,
din Viiºoara,

 a plecat la Domnul

La vârsta de 86 de ani, Maria Cuibar, din
Viiºoara, a plecat din aceastã lume pe 22
aprilie 2016. Vãduvã de 9 ani ºi suferindã,
ºi-a dus crucea singurãtãþii ajutatã de fiul
Dumitru, de fiica Florica ºi de ceilalþi
apropiaþi, vecini ºi prieteni, care i-au uºurat
purtarea crucii vãduviei. Duminicã, 24
aprilie, la ora 13:00, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

CimpuZânca,
din Viiºoara, a plecat

la cele veºnice

Vãduvã de 15 ani, CimpuZânca, din
Viiºoara, dupã o suferinþã destul de grea,
a plecat dintre noi pe 4 mai 2016.
Cuptorul suferinþei ºi-a luat preþul cu
prisosinþã, astfel încât, la ceasul morþii,
rãposata Zânca deja predase
pãmântului o parte din ce-i aparþinea în
trupu-i robust altãdatã. Sâmbãtã, 6 mai,
la ora 10:00, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

Grozavu Dumitru,
la 78 de ani, a plecat

la cele veºnice

Obosit de purtarea crucii vãduviei ºi a
suferinþei din urmã, Dumitru Grozavu,
din Viiºoara, la aproape 78 de ani, a
plecat din aceastã lume, luni, 16 mai
2016. Joi, 19 mai, la ora 12:00, a fost
înmormântarea.
Dumnezeu sã îl ierte!

La 65 de ani,
Crãciun Dumitru

a plecat din aceastã
lume

O grea ºi îndelungatã suferinþã i-a fost
cuptorul pregãtitor pentru
ieºirea din aceastã lume a lui



Dumitru Crãciun. La doar 65
de ani, copleºit de boalã, lasã

vãduvã pe soþia sa Elisabeta ºi orfani
copiii. Aºa a rânduit Dumnezeu pentru
el ca în aceºti ani, nu mulþi, dar nici
prea puþini, sã se pregãteascã pentru
viaþa veºnicã. Trecerea la cele veºnice
i-a fost sâmbãtã, 11  iunie, 2016, iar
marþi, 14 iunie, la ora 12:00, a fost
înmormântarea.
Dumnezeu sã îl ierte!

Aglaia Grozavu,
din Viiºoara,

a plecat la Domnul

Vãduva Aglaia Grozavu, din Viiºoara,
la 85 de ani, s-a dus pe calea cea
fericitã pe 14 iunie 2016. Dupã ce s-a
împãrtãºit cu Sfintele Taine cu doar o
zi înainte ºi dorindu-ºi o înmormântare
frumoasã, le-a lãsat pe toate cele
pãmânteºti ºi îndatã s-a dus pe calea
cea fãrã de întoarcere. Joi, 16 iunie,
la ora 12:00, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

Fostã prescorniþã,
Zânca Chiticaru,

la 87 de ani,
a plecat Acasã

Ostenitã de greutatea anilor ºi a
vãduviei, Zânca  Chiticaru a plecat
Acasã la Domnul. Fostã prescorniþã,
slujitoare a Bisericii cu rugãciunea ºi
munca mâinilor ei harnice, pentru mulþi

ani a oferit Altarului prescura de
Liturghie. Acum ea însãºi a devenit
prescurã pentru Liturghia Cereascã,
sufletu-i blând ºi liniºtit zburând la
Mirele Bisericii pe 16 iunie 2016.
Sâmbãtã, 18 iunie, la ora 12:00, a fost
înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

A plecat dintre noi
Maria Hârjanu

Marþi, 21 iunie 2016, în chiar solstiþiul
de varã, Maria Hârjanu, din Viiºoara,
a plecat spre ziua cea neînseratã a
Veºniciei. Dupã o bãtrâneþe liniºtitã
alãturi de soþul Nicolae pe care-l lasã
vãduv, ºi ajutaþi împreunã cu multã
afecþiune de fiica lor Silvica ºi de
bãiatul Neculai, a plecat acum Acasã.
Joi, 23 iunie, la ora 12:00, a fost
înmormântarea.
 Dumnezeu sã o ierte!

A plecat
la cele veºnice

Ioan (Nicã) Sfârlea

În ajun de Sfântul Ilie, respectiv pe 19
iulie 2016, a trecut la cele veºnice
nonagenarul Ioan Sfârlea. Nenea
Nicã, aºa cum îl ºtiau viiºorenii, a trecut
printr-o suferinþã îndelungã, auzul ºi
vederea pãrãsindu-l aproape de tot de
mai multã vreme, soþia Zânca
îngrijindu-l dimpreunã cu cei ai casei.
De acum ochii i s-au deschis spre
Împãrãþia lui Dumnezeu pe care fie ca

Cel Preaînalt sã i-o rânduiascã pentru
viaþa veºnicã. Joi, 21 iulie 2016, la ora
12:00, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã îl ierte!

Gheorghe Crãciun,
din Viiºoara, a plecat

la cele veºnice

În ultima zi a lunii august 2016,
Gheorghe Crãciun, din Viiºoara, în
vârstã de 75 de ani, a plecat la cele
veºnice. O boalã necruþãtoare i s-a
cuibãrit în trupu-i viguros ºi fãrã milã
l-a rãpus pânã ºi-a dat ultima suflare.
Foarte harnic ºi muncitor neobosit, s-a
fãcut cunoscut multora prin roadele
eforturilor sale zilnice. Acum pe toate
le-a lãsat pentru a începe o nouã viaþã
dincolo de mormânt. Sã ne rugãm lui
Dumnezeu pentru iertarea pãcatelor lui
ºi rãsplãtirea veºnicã pentru tot binele
fãcut în aceastã viaþã trecãtoare.
Sâmbãtã, 3 septembrie, la ora 12:00,
a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã îl ierte!

Zamfira D. Crãciun,
din Vãratici, a trecut

la cele veºnice

Pe 22 septembrie 2016, Zamfira D.
Crãciun, din Vãratici, la vârsta de 72
de ani, a plecat la cele veºnice, dupã
o suferinþã care a þintuit-o la pat o
vreme. Cuptorul din urmã al
unei suferinþe este semnul
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iubirii dumnezeieºti prin care
Dumnezeu ne ajutã sã ne

pregãtim din vreme pentru marea
întâlnire cu Mirele Bisericii. Soþul
Dumitrache rãmas vãduv ºi copiii
orfani de mamã au petrecut-o pe
ultimul drum duminicã, 25 septembrie,
la ora 12:30.
Dumnezeu sã o ierte!

Aglaia Chenciu, din
Viiºoara, a trecut la

Domnul

Dupã o vãduvie îndelungatã ºi o
suferinþã apãsãtoare, Aglaia Chenciu,
din Viiºoara, a plecat la cele veºnice în
ziua când Biserica cinsteºte ceata
îngerilor dimpreunã cu mãriþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil. Pânã în
acest an, 2016, i-a fost rânduit sã
trãiascã, ajungând la vârsta de 87 de
ani. Dumnezeu sã o primeascã în
corturile veºnice. Joi, 10 noiembrie
2016, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

Un eveniment semnificativ a avut
loc în biserica „Sfântul Nicolae“ din
Viiºoara în 9 octombrie 2016 ºi anume:
întâlnirea pãrintelui protopop Ioan
Bârgãoanu ºi a pãrintelui paroh Petru
Roncea cu vãduvele din satul Viiºoara,
cu ocazia Duminicii învierii fiului
vãduvei din Nain, când s-a sãvârºit
Sfânta Liturghie de dimineaþã, la care
a participat ºi Consiliul Parohial.

În cuvântul sãu, pãrintele Ioan
Bârgãoanu a accentuat cã, aºa cum
mãrturiseºte Sfântul Apostol Pavel, „pe
femeia cea cu adevãrat vãduvã ºi

Crucea vãduviei
rãmasã singurã, care stãruie zi ºi
noapte în cereri ºi rugãciuni“,
ducându-ºi «crucea vãduviei» cu
smerenie ºi curãþie, a milostivit-o
Hristos Domnul prin învierea fiului ei.

Noi, ca mame care stãm tot
timpul în mijlocul copiilor de la naºtere
ºi pânã închidem ochii, trebuie sã-i
ajutãm sã depãºeascã orice obstacol,
îndrãgostite de fericirea lor, pentru cã
fericirea copiilor este fericirea
pãrinþilor. ªi fãrã a exagera, femeia
duce greul familiei: dã naºtere copiilor,
îi creºte ºi îngrijeºte stând de veghe
nopþile când sunt bolnavi ºi nu numai,
pregãteºte mâncare, spalã, face
curãþenie, grãdinãreºte, se ocupã de
animalele din gospodãrie, când
bãrbatul este la muncã, ºi nu de puþine
ori face faþã în diferite lucrãri.

Cum se explicã atunci atâta
violenþã verbalã ºi fizicã asupra femeii?
Inclusiv din partea copiilor, pânã la a fi
ucisã uneori, de cele mai multe ori
consideratã de unii inferioarã bãrbatului.
Nu certurile ºi violenþa rezolvã
neajunsurile din familie, ci înþelegerea,
rãbdarea ºi iubirea neîntinatã reciprocã
într-o cãsnicie, inclusiv iubirea de copii,
rodul dragostei curate dintre soþi, de
unde ºi iubirea de aproapele, atunci totul
va fi plãcut lui Dumnezeu.

Nimic nu le este imposibil
oamenilor, dar asta presupune o viaþã
plinã de sacrificii, care se compenseazã
cu tot atâtea satisfacþii sufleteºti. Omul
se mântuieºte nu numai prin credinþã,
ci ºi prin faptele sale bune în folosul
oamenilor. Ca persoanã, omul este
infinit de mic, dar prin faptele sale este
infinit de mare. Doar faptele, nu
vorbele, rãmân aici, care pot spune
apoi adevãrul despre noi.

Am parafrazat mai sus câteva
dintre gândurile frumoase rostite de

pãrintele protopop. Pãcat cã cea care
avea sã fie astãzi în fruntea listei celor
«nouãzeci de vãduve» din Viiºoara a fost
Maria Rusu care s-a stins de curând, la
90 de ani, ºi care ºi-a dus crucea vãduviei
60 de ani, rãmasã singurã cu trei bãieþi
mici de crescut, fãrã nicio posibilitate
materialã, cuminte, neatinsã de ispitele
vieþii ºi harnicã, îndeplinindu-ºi cu simþ
de rãspundere munca de ingrijitoare a
ºcolii din Viiºoara pânã la pensie.

Cu siguranþã cã toate vãduvele din
Viiºoara pe care le cunosc foarte bine,
nu numai ca educatori ai copiilor lor, ci ºi
a unora mai tinere dintre ele care ne-au
fost eleve, au avut problemele lor de
viaþã, pe care cu ajutorul Atotputernicului
le-au depãºit, ai cãror copii – elevii noºtri
– au ajuns oameni de nãdejde, bucuria
noastrã a tuturor, umbritã însã de
singurãtate, o boalã grea a sufletului
nostru.

Îþi mulþumesc, Doamne, cã eºti!
Îþi mulþumesc, Doamne, cã sunt!
ªi nu sunt singur pe pãmânt!
Pune degetul Tãu pe inima celor ce plâng
Opreºte Tu viscolul din mintea celui nãtând
ªi crivãþul ce bate prin inimi.
Deschide-ne ochii ca sã vedem raiul
ªi dã-ne din harul ce saturã sufletul
Mai dã-ne iubire ca sã Te iubim!
Cãci altfel dacã iubire nu e, nimic nu e!

În încheierea întâlnirii, s-a
binecuvântat pâinea ºi vinul în numele
tuturor. S-a înmânat diploma „Crucea
vãduviei“ tuturor ºi cartea „Lumini în
umbre“, autor pãrintele Petru Roncea.
S-au fãcut fotografii cu urarea de „La
mulþi ani!“.

„Slavã Þie, Doamne, slavã Þie!“

Învãþãtor Florica VLEJA



Alexandra Chichiur, 5 ani

Sâmbãtã, 3 decembrie 2016,
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Arhiepiscop
Ioachim a slujit Sfânta Liturghie la
biserica sãpatã în masivul de sare la
adâncimea de 260 m ºi situatã la
intrarea în Baza de tratament ce se
aflã la aceastã adâncime, biserica din
sare s-a nãscut în anul 1992 când a
fost ºi sfinþitã, pe atunci Baza de
tratament fiind la un nivel superior,
biserica având ca scop mai ales
deservirea spiritualã a minerilor care
lucrau acolo. Din anul 2005, locaþia
Bazei de tratament a fost schimbatã
la nivelul unde se aflã biserica ºi de
atunci pelerinii ºi vizitatorii au putut sã
admire ºi sã se închine în biserica
Sfintei Mare Muceniþã Varvara.
Simþindu-se nevoia prezenþei unui preot
aici, la Sfânta Liturghie din aceastã
sâmbãtã de hram a fost hirotonit întru

Înaltpreasfinþitul Pãrinte Ioachim a hirotonit
preot pentru biserica Sfânta Mare Muceniþã

Varvara din Mina Salina, Târgu-Ocna

preot pãrintele diacon Elisei Roncea pe
seama parohiei „Sfântul Nicolae”,

Viiºoara, protopopiatul Oneºti, cu
slujire la biserica din Mina Salina.

În cadrul Sfintei Liturghii sãvârºitã
de Înaltpreasfinþitul Ioachim ºi un sobor
de preoþi ºi diaconi în frunte cu pãrintele
protoiereu Ioan Bârgãoanu ºi pãrintele
vicar eparhial Arhim. Pimen Costea,
predica zilei a fost rostitã de pãrintele
Petru Roncea.

La încheierea Sfintei Liturghii,
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Ioachim a
hirotesit iconom stavrofor pe pãrintele
Daniel-Costel Iordan, secretarul
Protoieriei Oneºti, rostind cuvânt de
apreciere a eforturilor depuse de
conducerea Minei Salina pentru
organizarea acestui praznic aparte cu
ocazia hramului bisericii de aici
închinatã Sfintei Mare Muceniþã
Varvara:

„Sperãm ca cei care vin aici ºi se
întâlnesc cu Dumnezeu sau gustã o gurã
de aer benefic pentru anumite traume
ale trupului au posibilitatea sã facã aici
o sacroterapie. Dincolo de toate
medicamentele ºi tratamentele care sunt
descoperite de ºtiinþa medicalã, vine ºi
Dumnezeu Care, în spatele acelora, ne
trezeºte nouã conºtiinþa care ne spune
cã nu numai medicamentul în sine, ci
credinþa ºi conºtiinþa cu care îl iei te
vindecã. Nu numai formula chimicã a
medicamentului respectiv. Aici
suntem într-o minã de sare.
Sarea este o simplã clorurã de

Înaltpreasfinþite,
bine aþi venit,
în Mina Salina,
la sarea pãmântului,

intraþi în Altarul
Sfintei Varvara menit
ºi dar ne daþi nouã
din Taina Cuvântului!

Catren la întâmpinarea IPS Ioachim



sodiu care într-un fel nu are
mare valoare. Dar Hristos o
ridicã la o valoare incomen-

surabilã pentru faptul cã ne face pe toþi
conºtienþi cã suntem sare. Hristos ne-a
învãþat sã fim sarea pãmântului. Ori
unde putem vorbi mai bine de sare decât
într-un locaº sãpat în sare. Hristos ne
trezeºte acea conºtiinþã cã trebuie sã
fim sare.”

În cuvântul rostit, Înaltpreasfinþitul
Pãrinte Ioachim a binecuvântat acti-
vitatea pastoral-misionarã pe care
pãrintele Elisei Roncea o  va desfãºura
de acum înainte în aceastã bisericã din
adâncurile sãrii de la Târgu-Ocna:

„Felicitãm în mod deosebit ºi noi,
din nou pe pãrintele Elisei pe care l-am
hirotonit aici, fiul pãrintelui Petru

Roncea, care este cunoscut în þinutul
acesta al Târgului-Ocna, în protopopiatul
Oneºti, ºi avem nãdejde cã aºa cum
odinioarã duhul profetic l-a trimis
Dumnezeu peste Ilie ºi, când i-a dat

cojocul urmaºului sãu Elisei, Dumnezeu
a îndoit harul asupra celui care i-a urmat,
sperãm cã ºi aici, pãrinte Petricã, va fi

harul sporit, îndoit sau lucrãtor în pãrintele
pe care l-ai dat Bisericii. Îþi mulþumesc
pentru aceasta ºi sperãm sã ajungã cel
puþin la nivelul vredniciei tale ºi de ce
nu, cãci spaþiul pentru a împlini binele

este pânã la Dumnezeu. Aºa cã el, deºi
a fost hirotonit pentru o bisericã, întrucât
aceasta are un program special ºi
corelat bineînþeles cu programul celor
care administreazã mina aceasta, ei
bine el, în colaborare cu direcþiunea de
aici va fi ºi va rãspunde în calitatea sa
de preot hirotonit pe seama unei parohii,
a unui altar, prin extensie va fi
responsabil de acum ºi de credincioºii
care potrivit programului vor veni aici sã
se închine ºi bineînþeles dupã un
program stabilit va fi un program liturgic
care va fi rânduit cu noi ºi cu direcþiunea
acestei mine. Sperãm cã avem
deschidere ºi mulþumim Domnului
Director. Aºa cã pãrintele protopop al
locului, pãrintele Bãrgãoanu va
supraveghea împreunã cu vicarul nostru
administrativ, pãrintele Pimen, ºi credem
cã cei care sunt delegaþi de noi vor
menþine ca ºi sarea echilibrul în ceea
ce priveºte organizarea
programului liturgic la acest
aºezãmânt.“

Corul Buna Vestire, Rãducanu



Din partea conducerii
Minei Salina, Înaltpreasfinþitul

Pãrinte Ioachim a primit ca semn de
aducere aminte un bulgãre de sare ºi
un vas din sare, iar din partea Redacþiei

Ziua Naþionalã
a României
omagiatã la

Târgu-Trotuº
Împlinirea a 98 de ani de la unirea

Transilvaniei cu Þara a fost evocatã ºi
de Primãria Târgu-Trotuº în ziua de 1
Decembrie 2016, la ora 10:00.

Manifestãrile au debutat cu
intonarea Imnului de Stat, dupã care s-a
sãvârºit slujba specialã de Te Deum.
Dupã un cuvânt de suflet despre
evenimentele Unirii din 1918 împletit cu
sfaturi practice de patriotism permanent
prezentat de profesorul de istorie al
ºcolii, a urmat un program artistic susþinut
de elevii ai ªcolii Generale din Târgu-
Trotuº ºi depuneri de coroane la
monumentele eroilor din Târgu-Trotuº
ºi Viiºoara. Cuvintele emoþionante ale
Primarului comunei au dezvãluit bucuria
unui început ce se doreºte a fi imple-
mentat pe viitor cu tot mai simþitã evlavie
pentru jertfa înaintaºilor care ne-au oferit
o Þarã liberã, unitã ºi suveranã.

La mulþi ani, România, la mulþi ani,
popor român!

revistei „Sarea pãmântului” publicaþie a
oraºului-staþiune Târgu-Ocna fondatã de
pãrintele Petru Roncea, o colecþie a
tuturor numerelor apãrute din anul 2005
pânã în prezent.



Parastas la un an la mormântul pãrintelui Costicã Barna

Cu binecuvântarea IPS Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului, ºi
prin grija protoiereului de Oneºti,
pãrintele Ioan Bârgãoanu, icoana
fãcãtoare de minuni a Maicii Domnului
de la Mânãstirea Giurgeni a poposit în
biserica din parohia Viiºoara, marþi, 2
august 2016. Însoþitã de pãrinþii
ieromonahi Nicolae ºi Ciprian, Maica
Domnului a fost întâmpinatã ca o
Mireasã nenuntitã de dragostea
credincioºilor Viiºoarei care, în sunetul
profund al clopotelor, cu florile
recunoºtinþei în mâini au vibrat ºi lãcrimat
de bucuria venirii Preacuratei sã ne
viziteze ºi sã ne binecuvânteze biserica
ºi familia duhovniceascã a parohiei.
Supranumitã: Maica Domnului cu trei
ochi ºi cu douã guri þinând pe braþe pe

O paginã de istorie a Viiºoarei: MAICA DOMNULUI
DE LA MÂNÃSTIREA GIURGENI A VIZITAT PAROHIA

Pruncul cel cu trei
urechi – toate aceste
reprezentãri peste fire
fãcând-o unicã în lumea
ortodoxã – icoana a
fost aºezatã sã troneze
în mijlocul bisericii, aºa
precum deasupra
Altarului ea strãjuieºte,
fiind mai presus decât
el. Soborul de preoþi
prezenþi: pãrinþii Claudiu
Panþiru, Cristian
Mazilu, Vasile Panþâru,

Petru Roncea ºi Samuel Pricaz au citit
Acatistul Maicii Domnului Grabnic
Ascultãtoarea la care au adãugat
rugãciuni stãruitoare pentru vremea de
neplouare ºi pentru binecuvântarea cu
împlinire a cererilor credincioºilor. În

aceeaºi atmosferã vibrantã a fost ºi
despãrþirea când, în sunetul grav ºi cald
al clopotelor, Maica Domnului a plecat
sã poposeascã ºi-n alte biserici unde
poporul lui Dumnezeu sta în aºteptarea
primirii ei.

Fie ca aceastã paginã unicã în
istoria Viiºoarei ºi cea dintâi de acest
fel, dupã mãrturia celor mai în vârstã,
sã reprezinte un semn al iertãrii ºi al
împãcãrii lui Dumnezeu cu noi.

Preasfântã Nãscãtoare de
Dumnezeu, mântuieºte-ne pe noi!
Ceea ce eºti rugãtoare fierbinte ºi zid
nesurpat, izvorul milei ºi lumii
scãpare, cu dinadinsul strigãm cãtre
þie, Nãscãtoare de Dumnezeu,
Stãpânã: Vino degrab ºi ne izbãveºte
pe noi din nevoi, ceea ce singurã eºti
grabnicã folositoare!

„Cunoscutul pãrinte duhovnicesc Ioan de
la Chilia «Axion Esti» ne povestea odatã despre
un nou muncitor care venise la Schitul Sfântul
Andrei ca sã se mãrturiseascã. Acel muncitor i-a
spus cã murise când era încã copil. Înainte de
a fi îngropat,  mama lui a mers la bisericã ºi s-a
rugat în genunchi mult timp, vãrsând multe

Întâmplare miununatã consemnatã în Patericul Atonit
lacrimi. Apoi s-a întors acasã, ºi-a pus hainele
cele bune, s-a aºezat lângã fiul ei, care era în
sicriu, ºi i-a spus: «Ridicã-te, copilul meu, voi
merge eu în locul tãu». Copilul a înviat, iar mama
lui a murit chiar în acel moment. Mai târziu,
copilul a venit pe Munte, ca sã fie muncitor în
Karyes.“ (Arhim. Ioannikios)



Pãrintele Petru Roncea a tipãrit,
cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Dr. Ioachim, Arhiepiscopul Romanului
ºi Bacãului, o nouã carte intitulatã „De
la Pãresimi la Cincizecime (omilii ºi
poeme)”. În cuvântul sãu de
binecuvântare, Înaltpreasfinþitul
Ioachim spune cã „volumul De la
Pãresimi la Cincizecime este o
culegere de omilii ºi poeme scrise de
pãrintele Roncea Petru de-a lungul
activitãþii sale pastoral-misionare, în
care a concentrat modul omiletic de
a înþelege ºi a face înþeleasã Jertfa ºi
rãscumpãrarea umanitãþii în Hristos
ºi reflectarea acesteia în cultul
Bisericii. Cele 22 de omilii cuprind
reflecþii dogmatico-morale plecând de
la textele evanghelice ale duminicilor
Postului Mare, ale deniilor din
Sãptãmâna Pãtimirilor ºi ale
duminicilor Penti-costarului, fiind
concepute ca o preînchipuire a
perioadei dintre botez ºi moartea
fizicã, ce ne pregãteºte pentru Nunta
de dincolo de cimitir. […] Ca un fapt
inedit, autorul propune ca fiecare
meditaþie sã fie însoþitã de câte un
poem care sã exprime în formã
versificatã înþelesul textului biblic,
oferind astfel valoare liricã acestui
volum.”

Cartea începe cu prezentarea
postului ºi originea sa paradisiacã,
atunci când toate poruncile lui
Dumnezeu de mai târziu erau
cuprinse într-una singurã: de „a nu
gusta dintr-un anumit pom”.
Încãlcarea acestei porunci a atras
blestemul lui Dumnezeu asupra lui
Adam ºi a Evei care au plâns „mii de
ani la uºile închise ale Raiului pânã a
venit Cel Unul, Iisus Hristos, Noul
Adam”. La sfârºitul acestei omilii
putem citi, ca o continuare a acestei
idei, poemul „La Porþile Eterne”.

În omilia duminicii a doua a
Postului Mare, a Sfântului Grigore
Palama, pãrintele aseamãnã pe cei

„De la Pãresimi la Cincizecime (omilii ºi poeme)”,
Pr. Petru Roncea, tipãritã cu binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului Dr. Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului, Editura „Filocalia”,
Roman, 2016, 173 pagini.

patru prieteni ai slãbãnogului din
Capernaum cu cei patru evangheliºti
care ne aduc azi la Hristos, prin
scrierile lor, ºi „Hristos, vãzând
credinþa lor, ne iartã pãcatele”.

La Duminica Sfintei Cruci,
contrastul puternic dintre aºteptãrile
poporului ºi ale ucenicilor ca Fiul
Omului sã Se aºeze pe tronul lui
David, „sã reaºeze Împãrãþia lui Israel
plinã de slava de odinioarã”, ºi spusele
Mântuitorului „despre o înãlþare pe
Cruce” creeazã o imagine ineditã:
„Tronul lui David era icoana Crucii
lui Hristos. David era icoana lui
Hristos, iar tronul lui David cel plin
de slavã, cãtre care priveau toate
neamurile pãmântului, era icoana
Crucii lui Iisus Hristos”. Urmeazã
omiliile Duminicilor Sfântului Ioan
Scãrarul, a Sfintei Maria Egipteanca
ºi a Floriilor unde aflãm pe larg despre
blestemul pogorât asupra poporului
evreu care a strigat „Rãstigneºte-L ºi
sângele Lui sã fie asupra  noastrã ºi
asupra copiilor noºtri”, precum ºi
despre blestemul suportat de noi
„dacã de bunã voia noastrã strigãm:
Rãstigneºte-L – prin pãcatele noastre
–, acelaºi blestem ne va urmãri
pururi”.

În omiliile la Denii observãm cel
mai bine specificul cãrþii în care autorul
nu se mulþumeºte sã ofere doar
informaþii legate de aceastã perioadã
sau sã înveþe cum sã se pocãiascã
oamenii, ci, dupã cum vedem în
poemul de la finalul omiliei primei denii,
o adevãratã introspecþie a unui om
înfricoºat, ca ºi apostolii, de minunea
sãvârºitã de Mântuitorul cu smochinul
neroditor, blestemat sã se usuce „pe
loc”, pãrintele Petru se întreabã dacã
nu este el însuºi un smochin
neroditor: „Tu n-ai avut mai rãu un rob/
ca mine-n corturile Tale…/ toþi ceilalþi

au mai strâns un bob/ de unde-au
semãnat cu jale/ dar eu, cel mai miºel
ºi mic,/ Iisuse, n-am adus nimic…”.

La omilia Deniei de Miercuri
„vedem” Trupul Domnului „spãlat de
pãcãtoasa ºi acelaºi Trup al Sãu
vândut de Iuda la cei fãrã de lege”,
dar trupul Domnului este… Biserica.
„Prin urmare, Biserica este chematã
la rãstignire, este chematã sã moarã
pentru lume”, iar la omilia Deniei de
Joi este aprofundatã tema vânzãrii
„cum cã Iuda a dat câinilor lucrul cel
mai de preþ, adicã pe Iisus Hristos. ªi
pentru cã era fur, n-a þinut la preþ. ªi
ºtiþi, când cineva furã ceva, ca sã
scape de acel lucru, scade preþul, nu
se uitã la lucru cât de scump este. În
popor este o vorbã: a gãsit un chilipir,
adicã cineva care vrea sã vândã
repede ceva nu se uitã la valoarea
lucrului, nu cere cât s-ar cuveni, ci-l
dã la jumãtate de preþ sau ºi mai puþin
ºi noi spunem: e un chilipir bun, am
câºtigat ceva, am cumpãrat
ceva foarte ieftin. Ei bine,
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pentru Iuda, Hristos
ajunsese fãrã de preþ, El Care

nu putea fi preþuit cu lumea întreagã.
Iuda însã L-a preþuit cu 30 de arginþi ºi
nu el L-a preþuit, ci cumpãrãtorul L-a
preþuit”.

În omilia Învierii lui Hristos ºi a
Liturghiei  din Emaus, pãrintele
gãseºte temei scripturistic pentru
existenþa celor douã pãrþi ale Sfintei
Liturghii de astãzi. Prima parte este
Liturghia Cuvântului cu Apostolul,
Evanghelia ºi predica, prezentã la
Emaus în discuþia Mântuitorului cu cei
doi cãlãtori despre „înþelegerea
duhovniceascã a profeþiilor vechi
testamentare”, iar partea a doua a
Sfintei Liturghii este frângerea pâinii
propriu-zise când „L-au cunoscut cã
este El. ªi atunci nu au mai dormit,
nu au mai stat nepãsãtori”.

Cuvinte frumoase sunt închinate
Maicii Domnului în omilia de Vineri din
Sãptãmâna Luminatã: „Maica
Domnului este ºi icoana templului”
pentru care Mântuitorul a luat biciul ºi
a alungat schimbãtorii de bani, iar
când iudeii cer un semn cã are dreptul
sã facã aceasta, El le vorbeºte de
templul trupului Sãu. „ªi asta – spune
pãrintele – trebuie sã ne ducã ºi pe
noi cu gândul la templul trupului nostru,
[…] cãci casa inimii noastre am fãcut-
o adeseori casã de negustorie, adicã
de pãcate, de murdãrie, deºi ea
trebuia sã rãmânã casã a rugãciunii”
ºi „potrivit profeþiei: Râvna casei Tale
M-a mâncat, pe Hristos îl doare de
inima noastrã, lui Hristos îi pasã de
sufletul nostru” la fel de mult ca ºi de
curãþenia din templul-casã de
rugãciune din Ierusalim.

În poemul de la sfârºitul omiliei
Duminicii a III-a dupã Paºti,
Mironosiþele devin, în viziunea
pãrintelui Petru, „Prescurãriþele”:
„Trupul lui Hristos primindu-L/ Sfintele
Mironosiþe,/ Pâine Sfântã pregãtindu-
L,/ ca niºte prescurãriþe,/ uns cu mir,
spãlat cu lacrimi,/ ele-n cinci mãsuri
umplute/ L-au ascuns de ochi cu
patimi/ între stânci necunoscute”, iar

poemul „Botezul slãbãnogului”, ce
corespunde omiliei Duminicii
Slãbãnogului, pune accentul pe
vindecarea sufleteascã, nu trupeascã,
a slãbãnogului: „Domnul i-a dat ochi
sã-L vadã/ ºi urechi ºi simþuri noi/ ca-
n a Raiului livadã/ sã alerge mai apoi”.
Poemul Duminicii Samarinencei face
o interesantã paralelã între Rebeca
Vechiului Testament ºi Fotini (numele
de botez ºi de muceniþã al
samarinencei): „Taina Noii Legi de-
atuncea/ sta ascunsã-n cortul Sarei:/
neam cât numãrul de stele/ nascã
pântecul Fecioarei./ […] ªi atunci veni
Fotini,/ tainica samarineancã,/ la
plinirea vremii lumii/ cu Hristos sã se-
ntâlneascã”.

În omiliile Duminicii a ºasea ºi a
Înãlþãrii, Tainele Împãrãþiei sunt aduse
la îndemâna ºi înþelesul fiecãrui om
doritor sã urmeze îndemnurile
evangheliei: „Leproºilor le-a zis
Domnul: Mergeþi ºi vã arãtaþi preoþilor!
Aici spune orbului: Mergi ºi te spalã
la Siloam! Mergi ºi fã ceva! Uneori

Dumnezeu ne cere un lucru atât de
simplu, iar dacã noi îl împlinim, El face
în viaþa noastrã minuni nemaipo-
menite”.

Ultima omilie, la Cincizecime, ºi
poemul care o însoþeºte lumineazã
cititorul în privinþa lucrãrii Duhului Sfânt
în lume: „La-nceput, când peste haos/
Paracletul cald clocea/ ºi Cuvântul în
Pronaos/ Basilica concepea,/
Experienþa Cincizecimii/ de atuncea
se trãia/ […] La-nceputuri, în
Pronaos,/ cel dintâi Adam murea,/ mai
târziu, Hristos, în Naos,/ pe satan îl
biruia/ ºi rupând Catapeteasma/ intrã-n
Rai biruitor/ pogorând ca ºi
Agheasma/ Paracletul nãscãtor.”
TIMPUL însuºi devine, prin lucrarea
Duhului Sfânt, BISERICÃ: perioada
creaþiei devine Pronaos, perioada venirii
lui Hristos devine Naos, iar Raiul, spre
care tindem cu toþii, devine Altar!

Cartea este binevenitã acum, la
începutul Pãresimilor, când postul
bate la porþile inimilor tuturor, acel post
despre care Sfântul Simeon Noul
Teolog scria cã „este doctorul
sufletelor noastre: unuia îi umileºte
trupul. Altuia îi potoleºte mânia. Altuia
îi alungã somnul. Altuia îi sãdeºte
dorinþa de a face fapte bune. Altuia îi
curãþeºte mintea ºi-l elibereazã de
cugetele viclene. Altuia îi leagã limba
cea slobodã ºi nestrunitã ca sã nu
rosteascã vorbe prisositoare ºi
necuvioase. Altuia îi împiedicã ochii sã
vadã încolo ºi-ncoace ºi sã cerceteze
lucruri zadarnice ºi vãtãmãtoare”. Un
singur lucru am a-i reproºa pãrintelui
Petru: în lista cãrþilor publicate, cea
care ne dã informaþii referitoare la
raportul carte scrisã pe an – raportul
din anul debutului editorial era doi la
unu – menþioneazã 14 cãrþi, fiind
omisã lucrarea „Zece meditaþii la
Sfântul Ilie Tesviteanul”, apãrutã tot la
editura Filocalia, în 2015. Deci raportul
corect este astãzi de 15 cãrþi la 13
ani. Un raport supraunitar. ªi anul
2016 este la început!

Postul Rãstignirii
Postul Rãstignirii

pentru Paºti devine
zeciuiala firii

ce i se cuvine.

Rãstignirea vremii
pe Crucea Jertfirii
e rãspuns cucernic

la Taina Iubirii.

Fie Ziua Crucii
Minune ºi Tainã:
patru raze lucii,

o cereascã hainã.

Prima, a Icoanei,
a doua-i Lucirea,

dupã-i Scara Tainei
ºi-n sfârºit, Sfinþirea.

Preot Petru RONCEA



Consilierii împãrþind ajutoare

Pãrintele Petru Roncea a reuºit
performanþa de a edita douã cãrþi în
acelaºi timp: „De la Pãresimi la
Cincizecime (omilii ºi poeme)” la
editura „Filocalia” din Roman ºi
„Crucea misiunii” la editura „Oastea
Domnului” din Sibiu.

Noua carte propusã spre lecturã
de aceastã datã, „Crucea misiunii”,
este o continuare a volumului de
editoriale publicat anterior, în 2006,
cu titlul „Crucea unitãþii”. „Crucea
misiunii” adunã redacþionalele
publicate de pãrintele Petru în ultimii
zece ani (2005-2015) în foaia „Iisus
Biruitorul”, anume în numerele de la
500 la 1000 ale acestei importante
publicaþii a Oastei Domnului.

Prefaþa semnatã de pãrintele
Profesor Vasile Mihoc are cuvinte
elogioase la adresa autorului: „Prea
iubitul ºi alesul nostru frate în lupta
Evangheliei care este Pãrintele Petru
Roncea ne-a obiºnuit – de multã
vreme deja – cu un scris dens, de
largã informaþie ºi orientare ºi de
mare consistenþã teologicã ºi
duhovniceascã. Un scris cu adevãrat
de valoare ºi de o importanþã aparte
mai ales pentru viaþa Oastei
Domnului ºi pentru buna întemeiere
a fraþilor ostaºi în matca autenticã a
acestei minunate lucrãri
duhovniceºti. Dar, nu mai puþin, ºi
pentru orice credincios ortodox care
doreºte sã-ºi cunoascã ºi sã-ºi
aprofundeze credinþa în care se
identificã ºi prin care cautã sã-ºi
lucreze mântuirea.”

Jurnalistul Romeo Petraºciuc nu
se lasã mai prejos în a-l elogia pe
pãrintele Petru în sãptãmânalul „Iisus
Biruitorul” (nr. 12/14-20 martie 2016):
„Crucea misiunii poate fi o sintagmã
simptomaticã pentru oricine doreºte
sã se salveze din starea aceea
abominabilã de cãldicel (pe care o
amendeazã Scriptura) sau de
ignoranþã activã în care ne

„Crucea misiunii”, Pr. Petru Roncea,
tipãritã cu binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului Dr. Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
Sibiu, 2016, 368 pagini.

abandonãm adesea, cei mai mulþi
dintre noi. La Pãrintele Petru Roncea
ea devine un þel conducãtor, o direcþie
de fidelitate hristicã. Pentru cã
volumul cu acest titlu, pe care ni-l
dãruieºte, nu este decât o constantã
preocupare a autorului pentru o
împreunã-lucrare în slujba lui
Dumnezeu, un stãruitor apel la
responsabilizare. ªi spunem
aceasta motivaþi de coerenþa unui
demers exersat pe parcursul a zece
ani în rubrica editorialã a Foii Iisus
Biruitorul, în care Pãrintele Petru nu
doar cã îºi revendicã o identitate
distinctã, dar se ºi înscrie în tradiþia
de legitimitate a unui traiect
gazetãresc început de înaintaºi ºi
rãmas ca matrice izvoditoare de
adevãr pentru continuatori.”

Articolele publicate de pãrintele
Petru în zece ani, strânse acum
laolaltã, abordeazã subiecte variate:
de interpretare biblicã, de istorie a
Bisericii, de învãþãturi dogmatice, de
introducere în scrierile Sfinþilor
Pãrinþi etc. În editorialul „Crucea
editorialului” pãrintele face în prima
parte o prezentare a ceea ce
înseamnã editorial, iar în partea a
doua o adevãratã radiografie
spiritualã celui care scrie editoriale.
„Actualitatea unei publicaþii este
scoasã în evidenþã de acea parte a
scriiturii gazetãreºti numitã editorial
– spune pãrintele. Aflat într-un loc
special, pe prima paginã ºi-n
aceeaºi parte, editorialul prezintã
poziþia Redacþiei în legãturã cu
diverse probleme sau actualitãþi, nu
neapãrat pentru a fi urmatã de
cititori, cât mai curând pentru a
justifica orientarea întregului numãr
al publicaþiei ºi a prezenta punctul
de vedere al respectivei publicaþii în
legãturã cu problema abordatã.” ªi

continuã: „foaia noastrã «Iisus
Biruitorul» are ºi ea editorialul ei,
punctul propriu de vedere asupra
evenimentelor actuale dinlãuntrul
sau dinafara Oastei al cãrei
mesager este. ªi se ºtie cã prima
oprire, fireascã de altfel, a cititorului
este asupra editorialului. El îi
deschide sau închide poarta citirii
celorlalte articole ale ei. Într-un fel,
editorialul cerne cititorii sau face o
alegere între ei dupã modul în care
acceptã sau nu pãrerea Redacþiei.
Dar nici Redacþia nu-ºi expune o
poziþie care sã fie în contradicþie cu
rosturile duhovniceºti ºi naþionale
ale Oastei Domnului. […] Om fiind,
– scriitorul de editorial – poate greºi,
poate sã fie prea aspru, prea incisiv,
uneori poate ºi prea polemic, el
întotdeauna poartã însã rãspunderea
orientãrii ºi luminãrii cititorului. E ºi
aceastã povarã o cruce nu uºor de
purtat de cei chemaþi la
aceastã muncã nu chiar



Începutul Postului Mare a fost
evidenþiat într-un mod aparte la parohia
Viiºoara, protopopiatul Oneºti printr-o
searã de rugãciune ºi har în prezenþa
pãrintelui protopop Ioan Bârgãoanu ºi
a unui sobor de preoþi care, la invitaþia
pãrintelui paroh Petru Roncea, au ales
sã fie împreunã în tinda Pãresimilor.

Sub protia pãrintelui protopop, au
slujit Vecernia iertãrii pãrinþii Vasile
Panþîru, de la parohia Buna Vestire,
Târgu-Ocna, Cristian Mazilu, de la
parohia Schimbarea la Faþã, Poieni,
Târgu-Ocna, Daniel Nichita, de la
parohia Sfântul Gheorghe, Târgu-
Ocna, Cãtãlin Ilie, de la parohia Sfântul
Ilie, Slãnic Moldova, Valentin Ilie, de
la capela Sfântul Spiridon, Târgu-
Ocna, Samuel Pricaz, de la parohia
Bâlca, ºi protos. Claudiu Panþiru, de la
Schitul Sf. Eftimie cel Mare, Târgu-
Ocna. Dupã obiºnuita rugãciune a
Sfântului Efrem Sirul ºi cele de
dezlegare de la intrarea în Postul Mare,
a urmat un eveniment special din viaþa
parohiei Viiºoara, prezentarea revistei
parohiei intitulatã Potirul Viiºoarei pe
anul 2015, anuar evidenþiat de pãrintele
Protopop ca pe un mijloc inspirat de
pastoraþie, însuºi titlul purtând o
încãrcãturã teologicã extraordinarã.

Încheierea acestei seri de rugãciune
ºi har s-a fãcut apoteotic prin lansarea
ultimei cãrþi publicate de pãrintele Petru
Roncea în Editura Filocalia a

Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului
intitulatã: „De la Pãresimi la
Cincizecime – omilii ºi poeme”.

Prezentarea cãrþii tipãritã cu
binecuvântarea IPS Ioachim, Arhie-
piscopul Romanului ºi Bacãului, a fost
fãcutã de pãrintele Cãtãlin Ilie, iar
aprecieri cu multã simþire au fost rostite
de General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile
Apostol ºi de pãrinþii Vasile Panþîru ºi
Daniel Nichita. A urmat cuvântul
pãrintelui Protopop Ioan Bârgãoanu
care a apreciat cã „scrierile pãrintelui
Petru Roncea provin din substanþa ºi
din potirul Bisericii. Pãrintele a scris
pentru cã e nevoie sã ne manifestãm
credinþa noastrã tot mai cãlcatã în
picioare ºi mutilatã, credinþã care trebuie
sã fie mãrturisitoare. Foarte importantã
este întoarcerea la Sfinþii Pãrinþi,
revenirea la înaintaºii noºtri, la
mormintele moºilor ºi strãmoºilor noºtri,
pentru cã suntem astãzi sortiþi unei
desfiinþãri naþionale. Toate acþiunile lumii

de azi sunt împotriva Bisericii, de aceea
Biserica se manifestã ºi prin aceste
lucrãri care sunt ca niºte cãrãmizi vii.
Credincioºii Bisericii, dumneavoastrã
sunteþi o carte pe care n-o putem
rezuma uºor, cãci aveþi suflete imense
ºi necunoscute. Noi doar încercãm sã
vã arãtãm Calea mântuirii ºi pãrintele
Petru, prin aceastã carte, a arãtat calea
spre Biserica Ortodoxã care
preamãreºte preasfântul nume al
Mântuitorului Hristos. Sunt onorat sã
fiu în mijlocul acestei biserici, mã
onoreazã viaþa liturgicã ºi pastoralã a ei
ºi cartea lansatã acum aratã calea prin
Înviere spre Cincizecime.”

Dupã cuvenitele cuvinte de
mulþumire din partea pãrintelui
paroh, pãrintele Protopop a
prezentat câteva dintre acþiunile
duhovniceºti care se vor derula în
perioada Postului Mare, invitând
credincioºii prezenþi la împreunã-
slujire în ogorul Bisericii.
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uºoarã. La fiecare ºedinþã
a Redacþiei stã crucea
editorialului ºi aºteaptã

«osânditul» s-o poarte pe umeri.
Poate fi vreo asemãnare între
golgota noastrã ºi cealaltã
mântuitoare? Niciodatã între
purtãtori, întotdeauna însã în modul
de percepere a actului purtãrii crucii
de cãtre cei din jur.”

Timp de 10 ani – între 1995 ºi
2005 – pãrintele Petru Roncea a fost
«osânditul» cu aproximativ 100 de
editoriale (adunate în „Crucea unitãþii”,
iar între anii 2005-2015 cu alte
aproximativ 100 de editoriale –
adunate în „Crucea misiunii”.

Aºa cum Jertfa, Crucea
Mântuitorului, rãmâne strãinã de cel
care nu ºi-o asumã potrivit

cuvintelor: „Dacã vrea cineva sã
vinã dupã Mine, sã se lepede de
sine, sã-ºi ia crucea ºi sã-Mi
urmeze Mie” (Matei 10, 24), la fel
„Crucea misiunii” rãmâne o simplã
carte în bibliotecã dacã nu luãm
crucea de a o citi ºi de a-i transpune
învãþãturile în viaþa noastrã.

Vecernia iertãrii ºi lansare de carte în tinda
Pãresimilor, la Viiºoara
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Investiþii la biserica din Viiºoara în anul 2016
Cu ajutorul lui Dumnezeu ºi cu

binecuvântarea IPS Ioachim,
Arhiepiscopul nostru, anul 2016 a
fost bogat atât prin lucrãri spirituale
expuse în parte în cuprinsul acestui
anuar, cât ºi prin cel puþin douã
lucrãri de construcþii care s-au
conturat în peisagistica spaþiului
cadastral al bisericii.

Casa nouã parohialã care a
intrat în anul 2016 cu placa de la
etaj turnatã, a ieºit din el cu al doilea
nivel zidit ºi cu acoperisul încheiat.

Toate aceste lucrãri au fost posibile
datoritã aportului financiar al
Primãriei Târgu-Trotuº cãreia îi
suntem recunoscãtori. Nãdãjduim
sã continuãm ºi în anul 2017
lucrãrile ce sunt la rând pentru a
putea sã o  prezentãm mai altfel în
anuarul urmãtor.

Casa praznicarã era prea micã
pentru nevoile enoriaºilor. De
aceea, cu forþele proprii ale
parohiei, s-a prelungit atât cât
spaþiul a permis, cum se observã

în fotografia de mai jos prelungirea
între casa parohialã ºi bisericã.

În primãvara anului 2017
urmeazã definitivarea pe exterior a
prelungirii ºi a întregii case
praznicare, ferestrele ºi uºile fiind
toate înlocuite cu altele noi, tot prin
cheltuiala credincioºilor în parte ºi
prin donaþii din partea firmei
constructoare, pe de altã parte.
Tuturor le mulþumim ºi ne rugãm ca
Dumnezeu sã rãplãteascã fiecãruia
dupã marea Sa milã.


