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 IPS IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului

Azi e zi de sãrbãtoare,
În a noastre vechi hotare,
E ziua sfânt-a Unirii,
A iubirii ºi-a-nfrãþirii.

Veniþi cu inimi curate,
ªi în straie înflorate,
Sã rãspundem la apel,
Împreunã sub drapel.

Astãzi toþi românii vrednici
ªi toþi preoþii cucernici
Încing hora bucuriei,
Pe pãmântul României.

Români rãspândiþi în lume,
Faceþi astãzi joncþiune,
Sã cunoascã toatã glia,
Cã existã România!

Þara noastrã-i þarã sfântã,
De Dumnezeu ocrotitã,
Avem o þarã de sfinþi,
De eroi ºi de pãrinþi.

Astãzi, ªtefan Domn cel Sfânt
Strigã la noi din mormânt,
Sã ne apãrãm moºia,
Þara noastrã, România!

Hai, ieºiþi cu crucea în mânã,
Dupã datina strãbunã,
Sã ne aducem aminte
De strãmoºii din morminte!

Toatã naþia românã
E de sorginte creºtinã.
Tot pãmântul românesc
Are suflet creºtinesc.

(continuare în p. 28)



În onoarea Anului Centenar, sfinþirea unui
steag tricolor ºi lansare de carte la Viiºoara
Joi, 29 noiembrie 2018, la o zi

dupã sãrbãtorirea a 100 de ani de la
alipirea Bucovinei de Patria-Mamã, 28
noiembrie 1918, la Viiºoara a avut loc,
cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului ºi
Bacãului, un eveniment cultural de
excepþie ce a urmat Sfintei Liturghii
sãvârºitã de un sobor de preoþi sub
protia pãrintelui Ioan Bârgãoanu,
protopop de Oneºti. Promotorii unirii
Cernãuþilor ºi a toatã Bucovina cu
Þara au fost pomeniþi în rugã de
parastas, dupã care s-a sãvârºit
slujba sfinþirii unui steag tricolor care
va fi arborat în proximitatea
monumentelor eroilor din cele douã
Rãzboaie Mondiale aflate în dreptul
Sfântului Altar al bisericii din Viiºoara.
Între cei care au þinut pe mâini
Tricolorul, pe lângã copiii de la
grãdiniþã, au fost prezenþi ºi cei doi
ultimi veterani de rãzboi din parohia
Viiºoara, Nicolae Drãgan, 99 ani, ºi
Nicolae Drãgoi, 95 ani, ambii ajunºi
cu linia frontului pe culmile munþilor
Tatra, pânã la Brno.

Iatã câteva gânduri rostite pentru
început de pãrintele protopop Ioan
Bârgãoanu: „Ziua de astãzi este o zi
închinatã României noastre sfinte ºi
dragi, o zi care ne aduce multã
bucurie în suflet pentru cã este o zi
frumoasã ºi binecuvântatã. De ce
spun lucrul acesta? Pentru cã noi
avem în mijlocul acestei biserici un
pãrinte care are de la Dumnezeu
împlinitã o zi frumoasã. Astãzi
pãrintele Petru împlineºte 60 de ani
ºi-i spunem „La mulþi ani cu
sãnãtate!”. Este cu 10 ani mai mult
decât un semicentenar. Un preot care
este un bun român, alãturi de fratele
sãu, pãrintele Ioan, care este ºi slujitor
al Armatei. ªi mai ales cã pãrintele
are feciorii aceºtia frumoºi dintre care
un pãrinte, Elisei, ne face o cinste
deosebitã, slujind în protoieria
aceasta la biserica „Sfânta Varvara”,
care este atât de frumos împodobitã

cu rugãciunile. ªi totodatã, nu
întâmplãtor, dacã am fãcut, sã
spunem, aceastã joncþiune între 50
ºi 60, noi suntem aici 10 preoþi, ca
un simbol, sã spunem aºa, mãcar
o zecime din cei care îl iubesc pe
pãrintele.

La momentul potrivit îi vom oferi
pãrintelui darurile care i se cuvin,
dar mai întâi daþi-mi voie ca sã-l invit
pe domnul general Jenicã-Vasile
Apostol care, pe lângã faptul cã are o
legãturã frumoasã ºi binecuvântatã
cu aceastã parohie, fiind redactor ºi
om de litere care scrie în revista
„Sarea pãmântului”, dar ºi în „Potirul
Viiºoarei”, aduce în atenþie supleþea,
bãrbãþia ºi mai ales neatârnarea,
curajul de care a dat dovadã

dintotdeauna poporul român cel
adevãrat.

Domnul general ºtie sã vor-
beascã de bãrbãþia, de adevãratul

popor român ºi mai ales m-a uimit în
mod deosebit faptul cã într-o
conferinþã, cândva, amintea de rolul
pe care l-au avut preoþii. În
Transilvania noi nu aveam alþi
mesageri mai buni decât preoþii, nu
existau învãþãtori care sã predea în
limba românã. Singura învãþãturã
care se fãcea în Ardeal era în ºcolile
confesionale ale Sfântului Mitropolit
Andrei ªaguna care au cãutat sã nu
se uite niciodatã limba românã.
ªcolile confesionale au susþinut
foarte mult spiritul românesc viu.
Acest lucru s-a întâmplat ºi în
Bucovina ºi în toate þinuturile care au
fãcut ca toatã România sã fie una.
De aceea poporul întreg a strigat, pe
1 Decembrie 1918: „Noi vrem sã ne

unim cu þara!” ªi þara noastrã este
binecuvântatã de Dumnezeu.“

În acordurile Imnului
Naþional intonat dupã



sãrutarea Tricolorului bine-
cuvântat, a luat cuvântul

domnul General Vasile Jenicã
Apostol, vorbind despre evenimentele
istoriei consemnate în documente la
care face referire Anul Centenar
2018.

Redãm, în continuare, cuvântul
Domniei Sale:

„Îmi face plãcere sã mã aflu din
nou aici. Sunt pentru a treia sau a
patra oarã. Prima datã m-a invitat cu
ani în urmã preotul Roncea, pentru
cã voia sã aniverseze ºi sã
cinsteascã pe cei 4 veterani de rãzboi
care trãiau în Viiºoara. Eram la
câteva sute de kilometri, am venit
special pentru asta. Era într-o dupã-
amiazã ºi am vãzut ºi un gest pe
care nu-l mai vãzusem niciodatã,
când un preot a sãrutat mâna
veteranilor de rãzboi. O spun aici încã
o datã, am mai spus-o, ºi m-a
impresionat extraordinar.

Astãzi, la vârsta mea ºi prin câte
am trecut, prin câte surprize mi-a
oferit viaþa, credeam cã nu mã mai
emoþioneazã nimic. Dar iatã cã s-a
întâmplat ºi astãzi, când am intrat aici
ºi am vãzut acest drapel tricolor,
drapelul sfânt al românilor de
pretutindeni, care era sprijinit de toate
generaþiile care trãiesc în aceastã
etapã istoricã, de la cei în vârstã, pânã
la cei mai micuþi. ªi-i salut cu acest
prilej pe cei doi veterani pe care-i vãd
aici ºi trebuie sã ne înclinãm cu
recunoºtinþã atunci când îi vedem,
sã le aducem prinosul nostru de
recunoºtinþã.

Având în vedere data la care se
desfãºoarã aceastã activitate, practic
mã gândesc la faptul cã ne situãm
la capãtul unui impresionant arc
istoric cu durata de un secol, care
creeazã o tulburãtoare punte afectivã
între generaþiile de acum un secol,
care au fãptuit România aºa cum nu
fusese niciodatã pânã atunci, ºi noi
cei care le cinstim memoria ºi ne
înclinãm cu veneraþie în aceastã
memorie a lor.

N-aº vrea sã trec mai departe
fãrã sã subliniez faptul cã foarte
inspirat a fost pãrintele protopop Ioan

Bârgãoanu atunci când a lansat cu
luni în urmã ideea, care este ºi
originalã, ºi foarte valoroasã, ºi care
se pãstreazã în memoria celor care
au conºtiinþã ºi mai au ºi ºtiinþã de
carte, cã anul acesta 2018 este Anul
Unirii ºi al Recunoºtinþei. Este
Centenarul Unirii, fiindcã în acest an
s-au întâmplat cele mai uneori chiar
incredibile ºi pentru români
evenimente istorice care au dus la
întregirea þãrii. Mã refer la faptul cã
Basarabia a hotãrât unirea cu
Regatul României, cu Patria-mamã,
în 27 martie 1918, dupã ce fusese
rãpitã încã din 1812, printr-o
înþelegere mârºavã între Imperiul
Þarist ºi Imperiul Otoman.

Ieri, 28 noiembrie, s-au împlinit
100 de ani de când s-a unit Bucovina
cu Patria-mamã. Mulþi spun, ºi dacã

întrebi inclusiv oameni de-ai noºtri
care se situeazã pe diferite trepte
sociale înalte, ei ºtiu ceea ce au auzit
odatã, ca o placã de patefon cum era
când erau ei tineri, cã cei din
Bucovina au dus-o mai bine decât
alþii, pentru cã erau supuºi direct
austriecilor. Dar ºtim tot de la popor
cã atunci când era cineva necãjit îi
spunea supusul, îl considera ca un
supus austriac. N-a fost deloc aºa.
Bucovina a fost rãpitã, iniþial nu în
întregime cum ºtim noi, o porþiune
din ea încã de la 1775, în urma unui
rãzboi ruso-turc, din care ruºii au
ieºit slãbiþi, iar austriecii au profitat ºi
au forþat sã le dea ceea ce nu le
aparþinea niciodatã, le-a dat o parte
din Bucovina, având grijã ca pe
parcurs sã ajungã sã ia totul. ªi
pentru cã ºtim cât de cât geografie,

trebuie sã ne gândim cã au ajuns sã
ia inclusiv Mânãstirea Putna cu
mormântul lui ªtefan cel Mare,
Suceava ºi alte localitãþi, Gura
Humorului, Câmpulung, dau numai
câteva exemple. Deci oamenii
aceºtia au fost supuºi Imperiului
Habsburgic încã din 1775 ºi pânã în
1918. Atunci, anul 1918, cu cele mai
dense ºi rapide, ºi imprevizibile
transformãri pe plan internaþional, a
oferit posibilitatea popoarelor
subjugate sã-ºi hotãrascã soarta, în
urma emiterii de cãtre preºedintele
de atunci al Statelor Unite ale
Americii a 18 puncte în faþa
Congresului American, niºte idei,
dintre care cea mai importantã
pentru popoarele europene
subjugate pânã atunci de Imperii a
fost cea de la punctul 14 care se

referea la posibilitatea ºi obligaþia ca
naþiunile sã-ºi hotãrascã singure
soarta. ªi astfel s-au creat state
naþionale. Atunci s-a creat statul
cehoslovac, atunci s-a pronunþat
Austria drept Republicã ºi a trebuit
împãratul austro-ungar sã-ºi dea
demisia. Nu pot sã uit cã atunci, cu
un an înainte, în 1917, triumfãtorul
împãrat Wilhelm al Germaniei era la
cota 1001 de pe Mãgura Odobeºtiului
ºi admira teritoriul pe care urma
Mackensen sã-l cucereascã. Acest
trufaº mareºal Mackensen se lãuda,
înaintea bãtãliei de la Mãrãºeºti, cã
în douã sãptãmâni îi aºteaptã pe ai
lui sã serveascã o cafea la Iaºi. Dar
nu s-a întâmplat aºa, datoritã
ostaºului român care a fost din toate

(continuare în p. 20)



...în rolul lui Moº Ion Roatã

Botezul ºi Arãtarea sau Epifania Mântuitorului
la Iordan, sãrbãtoare praznicarã de mare importanþã
pentru viaþa creºtinã, a fost cinstitã dupã cuviinþã ºi
la Viiºoara, în anul mântuirii 2018, la data de 6
ianuarie. Dupã ce în ajun s-a sãvârºit Vecernia unitã
cu Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, în
chiar ziua Praznicului, Utrenia ºi Sfânta Liturghie a
Sfântului Ioan Gurã de Aur au fost urmate de
procesiunea cãtre curtea bisericii unde s-a sãvârºit
slujba sfinþirii celei mari a apei. Mulþimea de
credincioºi prezenþi a putut lua parte în atmosferã

de primãvarã duhovniceascã la mãreaþa slujbã
de invocare a Duhului Sfânt peste apa ce
aºtepta ca, prin mâna preotului afundatã în ea,
sã retrãiascã clipa ancestralã de odinioarã când
a primit sã Se scufunde în ea Fiul lui Dumnezeu,
curãþindu-se pentru o nouã creaþie a lumii. Fie
ca aceastã revãrsare de har prin succesiune
apostolicã de la Hristos Însuºi prin mâna
preotului afundatã în apã în semnul Crucii celei
de viaþã dãtãtoare sã copleºeascã fiinþa
tuturor credincioºilor care vor lua cu credinþã
ºi evlavie aceastã Aghiasmã Mare spre
sãnãtate ºi sfinþire.



Dorind sã marcheze importanþa
oraºului-simbol din inima României,
Protopopiatul Oneºti a iniþiat ºi
organizat Pelerinajul în an centenar
(9-10 mai), cu ocazia cãruia sute
de credincioºi de pe Vãile
Trotuºului ºi Caºinului s-au rugat în
Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia.
Au trãit aceastã bucurie istoricã ºi
câþiva credincioºi din parohia
Viiºoara care s-au adãugat sutelor
de pelerini porniþi spre Cetatea
Unirii. Cu mic cu mare, ierarhi,
preoþi ºi credincioºi, pãrinþi ºi copii,
bunici ºi nepoþi, îmbarcaþi în 15
autocare, acoperiþi de cântece ºi
steaguri tricolore, au încercat o
recuperare a evenimentelor de
acum 100 de ani, când mulþimi din
toate colþurile þãrii, înfruntând vântul
tãios ºi fulgii de ninsoare, s-au
îndreptat spre Cetatea lui Mihai
Viteazul. Traseul a inclus dealtfel ºi

vizitarea a douã mari simboluri
ecleziastice ale Transilvaniei:
aºezãrile monahale de la Sâmbãta
de Sus ºi Prislop.

Ajungem a doua zi, dimineaþã,
pe 10 Mai, în Cetatea Alba Iulia.
Scãldatã încã de la primele ore de
razele soarelui, acompaniate de
sunetul tradiþional al buciumului,
Catedrala Reîntregirii ne aºteaptã la
Sfânta Liturghie, în cuprinsul cãreia
„timpul se înveºniceºte” (protopop
Ioan Bârgãoanu), devenind con-
temporani cu cei care acum 100 de
ani au înfãptuit Unirea. Slujba
arhiereascã, prezidatã de cei doi
ierarhi, Înaltpreasfinþitul Ioachim,
Arhiepiscop al Romanului ºi Bacãului
ºi Înaltpreasfinþitul Irineu, Arhiepiscop
al Alba Iuliei, însufleþeºte mulþimea
de credincioºi care simt cã Hristos
este Cel care pe toate le împlineºte
în istoria fiecãrui neam.

În cuvântul sãu, IPS Ioachim
remarcã: „Am venit astãzi din
inima Moldovei, în inima þãrii, la
Alba Iulia, pentru a întinde un
arc peste timp ºi a aduce în
actualitate jertfa nemuritoare a
eroilor care ne-au lãsat drept
moºtenire o þarã liberã ºi
demnã. Aici am înãlþat astãzi
rugãciuni de mulþumire ºi de
sfântã pomenire pentru cei pe
care cu onoare ºi mândrie îi
purtãm în inimile noastre sme-
rite ºi în gândurile înveºmân-
tate de har. Facem împreunã
aceastã horã a unirii sufletelor
noastre într-un singur trup,
România”.

Cât sunt de înãlþãtoare ºi
actuale aceste cuvinte care parcã
încearcã sã vindece neamul
românesc de dureroasele dezbi-
nãri ce ar putea avea loc!



Viişoara văzută de pe Arcaciu

La Valea Podului, hramul Troiþei Sfintei Treimi

Hramul Troiþei Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel

La praznicul Sfintei Treimi, pe 28
mai 2018, credincioºii Viiºoarei s-au
adunat la troiþa închinatã Sfintei Treimi,
de la Valea Podului. A fost sãvârºitã
slujba sfinþirii apei, dupã care s-a

În fapt de searã a zilei de 29 iunie
2018, sub bolta cerului gata sã
slobozeascã norii pentru a se aºterne
pe întinderea pãmântului, înaintea
Troiþei închinatã Sfinþilor Apostoli
Petru ºi Pavel, din Viiºoara, s-au
adunat temerarii credincioºi ai parohiei
care au înfruntat iminenta furtunã
ce-ºi arãta semnele venirii atât de

citit Acatistul Sfintei Treimi, totul
încheindu-se cu rugãciuni pentru
sãnãtatea ºi iertarea pãcatelor celor
prezenþi ºi cu un cuvânt de învãþãturã
despre lucrarea Duhului Sfânt în

Tainele Bisericii. La sfârºit, au fost
binecuvântate prinoasele aduse ºi s-au
împãrþit tuturor ca mângâiere ºi semn
al comuniunii. Slavã lui Dumnezeu
pentru toate!

aproape. Aºezaþi la rugãciune înaintea
Troiþei ca în faþa Prestolului Preasfintei
Treimi, slujba sfinþirii apei ºi Acatistul
Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel,
ocrotitorii acestui loc de rugãciune,
le-au fost credincioºilor prezenþi scarã
cãtre cerul de dincolo de neguri, poate
pânã în al trelea cer unde s-a
învrednicit Apostolul Neamurilor,

Pavel cel din Tarsul Ciliciei, sã fie
înãlþat, cu trupul sau fãrã de trup,
Dumnezeu ºtie. Nu trebuie sã uitãm
cã aceastã troiþã a fost ziditã aici din
iubirea nemângâiatã a soþilor Lucian
ºi Mihaela Vrânceanu pentru unicul fiu
Paul-Vlãduþ plecat cu cinci ani în urmã
cãtre cerul dragostei Sfântului Pavel,
ocrotitorul sãu spiritual.
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Pe 2 iulie 2018, la apus de soare, în lina luminã de Vecernie,
credincioºii din Viiºoara s-au plecat la rugãciune lângã bustul ºtefanian
ridicat în curtea ºcolii satului.

An de an, Sfântul ªtefan cel Mare adunã aici inimi lângã inimi pentru
a zidi altare Cuvântului întrupat, dupã bunul sãu obicei asumat în timpul
cât a condus þara Moldovei cu voia lui Dumnezeu. Slujba sfinþirii apei ºi
Acatistul Mãritului Voievod ªtefan au pregãtit calea spre rugãciune ºi
cuvânt de sfãtuire în liniºtea serii. Ofrandele împãrþite la sfârºit au fost
fãrâmãturile rãmase de la ospeþele Voievodului oferite oºtenilor sãi pentru
eroismul cu care au apãrat credinþa strãmoºeascã ºi þara strãbunã de
ochii hulpavi ai duºmanilor creºtinãtãþii. Sabia lui ªtefan, cea cu douã
tãiºuri, care curãþã ºi vindecã deodatã pânã azi rãnile netãmãduite ale
neamului, devine simbol al Cuvântului cu care voievozii Altarului strãbun
conduc spre Împãrãþia cea de Sus poporul lui Dumnezeu.

Se cuvine sã fie apreciatã evlavia ºi râvna neobositei credincioase
Florica Vleja pentru a aºeza în tradiþia parohiei acest popas duhovnicesc
la ceas de searã, adãugându-se celorlalte popasuri duhovniceºti cu
frumuseþea lui aparte datã de slava Mãritului Voievod.

Luminã linã la bustul ºtefanian din Viiºoara



Prima Troiþã construitã la Viiºoara
îndatã dupã evenimentele din
decembrie 1989 a fost înlocuitã în
acest an 2018 cu o alta nouã închinatã

S-a sfinþit noua troiþã închinatã Sfântului Ilie Tesviteanul

sãrbãtorii Sfântului Ilie Tesviteanul, prin
dragostea jertfelnicã a viiºorenilor care
au contribuit la construcþia ºi
împodobirea acesteia. Aºezatã în
mijlocul parohiei, în dreptul locuinþei
familiei Costicã Dãnãilã, Troiþa, având
ca hram pe Sfântul Ilie, aduce aminte
tuturor celor care trec pe lângã ea de
Dumnezeu pe Care sunt datori sã-L
salute cu semnul Sfintei Cruci ºi cu o
rugã mulþumitoare pentru binefacerile
primite de la El. În chiar ziua sãrbãtorii
Sfântului Proroc Ilie, în fapt de searã,
nenumãraþi credincioºi viiºoreni au fost
pãrtaºi slujbei de sfinþire a noii Troiþe,
aducând cinstire ºi Prorocului ocrotitor
prin Acatistul citit ºi prin cererile
adãugate în ecteniile rostite. Cu acest
prilej s-a sfinþit ºi fântâna de lângã
Troiþã, fântânã ce a fost ºi ea
reamenajatã cu aceastã ocazie. Se
înscrie ºi acest popas duhovnicesc în
panoplia lucrãrilor misionare ale
parohiei Viiºoara, spre regãsirea în
duhul Bisericii ºi în Hristos, Mirele ei,

a credincioºilor ce locuiesc în
proximitatea acestor sfinte Troiþe.
Slavã lui Dumnezeu ºi pentru aceastã
lucrare duhovniceascã!



Popas duhovnicesc la Troiþa închinatã Sfintei Cruci

Duminicã, 29 iulie 2018, la
Viiºoara a continuat seria popasurilor
duhovniceºti la o Troiþã de data
aceasta închinatã Sfintei Cruci,
sãrbãtoare pe care Biserica o cinsteºte
în prima zi de Gustar când se ºi începe
Postul Adormirii Maicii Domnului.

ªi aceastã Troiþã a fost înnoitã în
acest an, prin dragostea jertfelnicã a
familiei Pavalache Maricica cu fiii ei,
cu douã icoane deosebite care au fost
sfinþite, dupã sãvârºirea slujbei
Aghiasmei mici, icoane aºezate de o
parte ºi de alta a Sfintei Cruci din
interiorul acestei Troiþe care întâmpinã
trecãtorii ce intrã în Viiºoara dinspre
Târgu-Trotuº.

Acatistul Sfintei Cruci citit mai
apoi a deschis calea unui cuvânt de
învãþãturã despre prezenþa Crucii în
viaþa omului, de la Taina Botezului, la

cea dumnezeiascã a Cununiei ºi la
capãtul existenþei pãmânteºti, crucea
din mâna celui adormit ºi de la
mormântul sãu dând mãrturie cã a fost
însoþitoare credincioasã omului în
peregrinarea sa pe pãmânt. Ofrandele
binecuvântate aduse de credincioºi la

poala Crucii ºi împãrþite tuturor au
materializat simbolic darurile Crucii
de care ne împãrtãºim pururea în
Bisericã.

Slavã lui Dumnezeu pentru
dragostea jertfelnicã a viiºorenilor
manifestatã ºi la aceastã Troiþã!



13 mai 2010

Popas duhovnicesc la Troiþa din Viiºoara
închinatã Sfintei Cuvioase Parascheva

Penultimul popas al Anului
Centenar 2018 la troiþele Viiºoarei,
ultimul fiind la troiþa închinatã Sfinþilor
Arhangheli, s-a fãcut în dupã-amiaza
Duminicii a 21-a dupã Rusalii la Troiþa
a cãrei ocrotitoare este multmilostiva
maica noastrã Parascheva. Aºezatã
într-un loc potrivit pentru misiunea unei
Troiþe de a întâmpina privirile multora

dintre trecãtori ºi înconjuratã de o curte
generoasã pe care cei de aproape o
îngrijesc sã fie pe mãsura sfinþeniei ei,
Troiþa oferã cãlãtorilor gândul cel bun
exteriorizat prin semnul Sfintei Cruci
fãcut cu pioºenie în dreptul ei. Sfânta
Cuvioasã Parascheva a adunat în
sãrbãtoarea ei din acest an la Troiþa
care-i poartã numele o parte din

credincioºii parohiei care au fost
binecuvântaþi cu apã sfinþitã ºi au înãlþat
împreunã imn de Acatist în cinstea ei.
Lecþia cateheticã a încoronat ceasul de
popas duhovnicesc, dupã care
ofrandele toamnei aduse ca dar
Cuvioasei ni s-au întors binecuvântate
ca semn al comuniunii cu sfinþii în
amurgul zilei de 14 Octombrie.



Lângã Troiþa „Schimbarea la Faþã”, din Vãratici

În seara zilei praznicului de pe Tabor, la
Viiºoara, pe plaiul Vãraticilor ºi sub norii
coborâþi sã umezeascã pãmântul, câþiva
temerari credincioºi au fãcut popas
duhovnicesc la Troiþa închinatã Schimbãrii la
Faþã a Domnului.

Ziua de 6 august s-a înscris ºi ea în tradiþia
localã a viiºorenilor, ceasul de rugãciune ºi
pastoraþie de aici fiind mult aºteptat de cei pentru
care cãrãrile s-au scurtat sub povara anilor.

S-a fãcut slujba sfinþirii apei ºi, dupã
Acatistul Schimbãrii la Faþã a Mântuitorului,
s-au înãlþat rugãciuni pentru nevoile
credincioºilor. Picãturile de ploaie ne-au adus
aminte de norul ce coboarã peste muntele sfânt
al Taborului la Sfânta Liturghie a Praznicului ºi
care umezeºte hainele pelerinilor, semn
providenþial al prezenþei lucrãtoare a lui
Dumnezeu în Biserica Ortodoxã.



Credincioºi temerari la hramul Troiþei
Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavriil

Al optulea popas duhovnicesc
de peste an ºi ultimul înaintea serbãrii
hramului parohiei Viiºoara, de la
Sfântul Ierarh Nicolae, a avut loc la
Troiþa închinatã Sfinþilor Arhangheli
Mihail ºi Gavriil ºi tuturor puterilor
cereºti, în dupã-amiaza zilei de 8
noiembrie 2018.  

La al nouãlea ceas din zi ºi într-o
atmosferã superbã de toamnã târzie,

credincioºii prezenþi în acest loc
s-au împãrtãºit de darul apei sfinþite ºi
au cinstit în imnuri de Acatist pe
ocrotitorii acestei troiþe aºezatã la
intrarea în parohie dinspre oraºul
Târgu-Ocna ca un strãjer care
întâmpinã pe cei care sosesc ºi
îmbrãþiºeazã pe cei care pleacã,
trezind în fiecare aducerea aminte de
Preabunul Dumnezeu.

Prezenþa providenþialã la acest
eveniment spiritual a pãrintelui Ilie
Cãtãlin, de la parohia Cerdac,
dimpreunã cu distinsul profesor Dan
Sandu, de la Berzunþi, aflaþi într-un
periplu cultural la Viiºoara, a încununat
prin rostiri emoþionante sãrbãtoarea
hramului acestei troiþe viiºorene,
preambul al celui de peste an al
parohiei din 6 decembrie.



Au primit Taina Sfântului Botez, în anul 2018, la Viiºoara:

Andrei-Nicuºor
Jugaru

Pe 10 februarie 2018, la biserica din
satul Viiºoara s-a sãvârºit Taina
Sfântului Botez pentru pruncul
Andrei-Nicuºor, fiul lui Victor Jugaru
ºi al Adinei-Gabriela Florea, enoriaº
ai parohiei, naºi fiind familia Claudiu

Daria-Costina
Drãgan

În ziua când Biserica cinsteºte pe
Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare, 20
ianuarie 2018, familia Ovidiu ºi
Andreea Drãgan, din Viiºoara, a
încredinþat spre încreºtinare familiei
Ion ºi Didona Drãgan, din Bacãu,
ca naºi, pe fiica lor Daria-Costina.
Taina Botezului sãvârºitã în biserica
din Viiºoara ne-a adus aminte de
drumul vieþii care începe cu Botezul,
prin care devenim fi i  ai  lui
Dumnezeu ºi moºtenitori ai vieþii
veºnice ºi care se face în pronaosul
bisericii ºi se încheie când trecem
dincolo de Uºile Împãrãteºti, în
Împãrãþia lui Dumnezeu arãtatã
iconic de Sfântul Altar. Sã creascã
mare ºi credincioasã Daria-Costina!
La mulþi ani!

Gemenii
Mihai-Alexandru
ºi Eduard-Gabriel

Ungureanu

Sâmbãtã, 21 aprilie 2018, gemenii
Mihai-Alexandru ºi Eduard-Gabriel
Ungureanu au fost beneficiarii Tainei
Sfântului Botez, naºi fiindu-le familia
Mihai ºi Mihaela-Roxana Vasiliu, din
Târgu-Ocna. Nãscuþi în Italia, noii
pretendenþi la Împãrãþia Cerurilor ºi-au
câºtigat acest drept acasã, în satul
Viiºoara, pãrinþii lor, Gabriel ºi
Ioana-Alexandra Ungureanu, fiind fii
ai parohiei noastre.
Copiii gemeni ne aduc aminte de cei
doi fraþi, Iacov ºi Isav. Sã creascã
mari ºi ai noºtri cu sãnãtate ºi în
credinþa cea datã Sfinþilor o datã
pentru totdeauna. La mulþi ani,
Mihai-Alexandru ºi Eduard-Gabriel!

Diana-Maria
Chiticaru

În ajun de Rusalii, sâmbãtã, 26 mai
2018, prunca Diana-Maria, fiica lui
Florin ºi a Feliciei Chiticaru, a primit
Taina Sfântului Botez la biserica din
Viiºoara. Purtatã pe braþe de naºul
Dan Apostu, din Mânãstirea Caºin,
Diana-Maria a atras atenþia întregii
Biserici prin bucuria comuniunii cu
Mirele ei, Iisus Hristos, de Care s-a
împãrtãºit. Sã creascã mare, sãnãtoasã
ºi credincioasã, spre bucuria pãrinþilor
ºi a noastrã, a tuturor! La mulþi ani,
Diana-Maria!

Luca-ªtefan Musteaþã

Sâmbãtã, 28 iulie 2018, la Viiºoara s-a
sãvârºit slujba Sfântului Botez pentru
pruncul Luca-ªtefan, fiul familiei Nicuºor
ºi Ana-Maria Musteaþã, nãscut în Anglia
în data de 15 martie 2018. Purtat pe
braþele naºilor, familia Popoiu Liviu ºi
Diana, din Târgu-Ocna, Luca-ªtefan ºi-a
luat dreptul de moºtenitor al Împãrãþiei
Cerurilor prin Taina Botezului în care
s-a îmbrãcat în Hristos ºi a devenit astfel
mãdular cinstit al Bisericii. Sã creascã
mare, credincios ºi sãnãtos, spre bucuria
pãrinþilor ºi a naºilor! La mulþi
ani, Luca-ªtefan!

ºi Roxana Minuþ, din Roman. Cel mai
mare dar pentru familie este copilul
pe care Dumnezeu i-l dã cu bucurie
spre înviorarea Bisericii ºi slava ei.
Fie binecuvântaþi cei care primesc
darul lui Dumnezeu cu mare bucurie!
Sã creascã mare Andrei-Nicuºor,
spre cinstea ºi bucuria pãrinþilor,
precum ºi a naºilor sãi! La mulþi ani,
Andrei-Nicuºor!



Nica Andreea, 11 ani

Au primit Taina Sfintei Cununii,
în anul 2018, la Viiºoara:

ªtefan Pruteanu

Vineri, 23 noiembrie 2018, pruncul
ªtefan a fost adus la bisericã de naºii
Nicolae-Ciprian ºi Oana-Mãdãlina
Palade, din Bucureºti, pentru
încreºtinare prin Dumnezeiasca Tainã
a Botezului. Întâiul rod al tinerei familii
Mihail ºi Camelia-Mariana Pruteanu,
din Viiºoara, ªtefan a înnobilat Trupul
lui Hristos cu prezenþa sa neprihãnitã,
scãldat în lumina de har a apei ºi a
Duhului. Nãscut în data de 30 august
2018, iatã-l acum a doua oarã nãscut
pentru cer. Dreptul de a moºteni

Ilaria-Gabriela
Chiticaru

În a doua zi de Praznic a Naºterii
Domnului din anul mântuirii 2018,
prunca Ilaria-Gabriela, fiica lui Costel
ºi a Florentinei Chiticaru, din Viiºoara,

Împãrãþia lui Dumnezeu acum l-a
câºtigat. Nu rãmâne decât sã-l
cucereascã prin trãirea unei vieþi în
Hristos. La mulþi ani, ªtefan!

a primit Taina Sfântului Botez, fiind
purtatã de naºii Gheorghe ºi Ancuþa.
Iulia ºi Daria mai au o sorã, Ilaria.
Biserica a mai primit un rugãtor, un
nou membru al ei s-a adãugat familiei
duhovniceºti care este Trupul lui
Hristos, Biserica Sa. Acest Trup a
fost purtat cu grijã de Maica Sa în
fuga spre Egipt pentru a-L scãpa de
furia lui Irod. Braþele naºilor ºi ale
pãrinþilor sunt prelungiri ale braþelor
Maicii Domnului, fina sau fiica Ilaria
devenind astfel o icoanã a lui Hristos
ce trebuie ocrotitã astfel cu mare grijã.
Sã creascã mare ºi credincioasã!
La mulþi ani, Ilaria-Gabriela!

Andrei ºi Daniela Alexandra
Pavalache

Însoþiþi de naºii Adrian ºi Elena-Daniela Lascãr, din
Comãneºti, tinerii Andrei Pavalache, din Viiºoara, ºi
Daniela-Alexandra Aºtefãnoaie, din Cãlãraºi, ºi-au unit
vieþile prin Taina Cununiei sãvârºitã în biserica din
Viiºoara, pe 2 iunie 2018.

Taina Nunþii înseamnã unirea într-un trup a doi tineri,
bãrbat ºi femeie, un trup însemnând o Bisericã a casei,
familia sfântã pe care Dumnezeu a întemeiat-o în Rai
ºi pe care nici porþile iadului nu o pot distruge. Iubirea
dintre cei doi soþi fiind din Dumnezeu, înseamnã cã
ea este veºnicã, cei doi intrând, prin atracþia unuia
faþã de celãlalt, în iubirea lui Dumnezeu care nu are
început ºi nici sfârºit. Când doi se unesc sã cearã
ceva de la Dumnezeu, El le va da. Rugãciunea
împreunã este mai puternicã, aºa ca un foc aprins,
mai ales când se adaugã celor doi ºi pruncii pe care
Dumnezeu îi oferã în dar familiilor.
Sã trãiascã fericiþi ºi întru mulþi ani cu sãnãtate Andrei
ºi Daniela-Alexandra!



La parohia Viiºoara prinde
rãdãcini o tradiþie deosebitã, aºa
numitele seri mariane, sensibile
dialoguri de suflet dintre Maica
Domnului ºi fiii ei duhovniceºti mai
înainte de Adormirea sa. Între 7 ºi 14

Sãptãmâna marianã la Viiºoara

august 2018, în fiecare searã de la ora
19:00, de marþi, 7 august, pânã
sâmbãtã, 11 august, în faþa unei icoane
speciale a Maicii Domnului, s-a cântat
un Acatist propriu respectivei icoane,
cele din acest an aºezate spre

închinare fiind ale Portãriþei,
Prodromiþei, Trihirusei, Pantanassei ºi
Rugului Aprins. Duminicã seara ºi luni
seara, pe 12 ºi pe 13 august, s-a
sãvârºit Paraclisul icoanelor
Paramythiei ºi a Gherontissei. În ajunul
Praznicului Adormirii Maicii Domnului,
dupã slujba Vecerniei ºi a Litiei, s-a
sãvârºit Prohodul Maicii Domnului cu
fireasca înconjurare a bisericii în
convoi de înmormântare dupã tradiþia
locului. Sfânta Liturghie din ziua
Praznicului ne-a fost ospãþul Fiului
Preacuratei la înmormântarea Maicii
Sale, masã de pomenire oferitã
euharistic în Potirul liturgic.

În fiecare searã din aceastã
sãptãmânã marianã s-au rostit cuvinte
despre istoricul ºi importanþa fiecãrei
icoane, ca ºi despre teologia icoanei în
general, parcurgând în parte ºi temele
catehezelor recomandate sã se facã în
parohii în acest an, cu binecuvântarea
IPS Ioachim, Arhipãstorul Romanului
ºi Bacãului.



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

Cornel Nechifor,
din Viiºoara,

a plecat la Domnul

La doar 55 de ani, Cornel Nechifor,
din Viiºoara, a plecat la cele veºnice
în data de 17 ianuarie 2018. O boalã
nemiloasã i-a fãcut inima sã-ºi
opreascã lucrul rânduit ºi astfel sufletul
sã zboare  neîmpiedicat spre cer.
Rãmâne soþia lui, Antoneta, vãduvã,
ºi unicul fiu, Ionuþ, orfan de tatã. O
familie ce trebuie ajutatã creºtineºte
de întreaga parohie. Sâmbãtã, 20
ianuarie 2018, a avut loc înmor-
mântarea.
Dumnezeu sã-l ierte!

A plecat la cele
veºnice Victoria

Drãgan, din Viiºoara

La 70 de ani, neaºteptat ºi negândit,
boldul morþii a atins sufletul Victoriei
Drãgan, din Viiºoara. A locuit în Oneºti
pânã pe 21 februarie 2018, când a
survenit clipa despãrþirii de aceastã
lume, sâmbãtã, 24 februarie, la ora
13:00, fiind înmormântarea la cimitirul
din Viiºoara. De vineri pânã sâmbãtã

o vom priveghea la bisericã cu psalmi
ºi lacrimi. Dumnezeu sã o ierte ºi cu
sfinþii sã o odihneascã!

Tudor Palamariuc,
din Viiºoara, a ajuns
la obºtescul sfârºit

La doar 64 de ani, singur ºi copleºit
de boalã, Tudor Palamariuc, din
Viiºoara, ºi-a dat obºtescul sfârºit în
noaptea dintre 5 ºi 6 martie 2018. Cu
plecarea sa, uliþa unde-ºi ducea traiul
vieþii devine mai sãracã, înmulþindu-se
casele pãrãsite în parohie. Nãdãjduim
însã ca cerul sã se umple de creºtini
biruitori asupra pãcatului ºi a morþii.
Orfan de tatã, fiul Tudorel rãmâne în
dragostea ºi grija Maicii Domnului. Joi,
8 martie, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã-l ierte!

A trecut la Domnul
Dumitru Hoha,

din Viiºoara

A treia zi de Paºti, marþi, 10 aprilie 2018,
a trecut la Domnul Dumitru Hoha, din
Viiºoara, la vârsta de 84 de ani. Înzestrat

de Dumnezeu cu o numeroasã familie a
cãrei cruce a purtat-o de-alungul vieþii
dimpreunã cu soþia sa, Elena, Dumitru
Hoha a înþeles cã alãturi de pâinea zilnicã,
copiilor le este necesar ºi Cuvântul lui
Dumnezeu pe care l-a citit cu multã
dãruire întreaga viaþã, oferindu-se ca pildã
urmaºilor sãi, cât i-a stat în putere, cu
rugãciunea, cântarea duhovniceascã ºi
meditaþia asupra Sfintei Scripturi. Lasã
acum vãduvã pe soþia sa ºi orfani copiii,
nepoþii ºi strãnepoþii, mergând sã stea
înaintea judecãþii lui Dumnezeu. Vineri,
când cinstim Izvorul Tãmãduirii, la ora
12:30, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã-l ierte!

Neculai Hârjanu,
din Viiºoara,

a plecat dintre noi

La aproape 90 de ani, dupã o suferinþã
lungã, þintuit la pat ºi ajutat exemplar
de fiica Silvica, Neculai Hârjanu, din
Viiºoara, a plecat la Domnul pe 19
aprilie 2018. Vãduv, dupã ce soþia
Maria l-a pãrãsit pentru lumea aceasta,
ºi-a dus crucea vieþii cu liniºtea
creºtineascã ce izvorãºte dintr-un suflet
împlinit. A fost consilier al
parohiei, fiind prezent la



bisericã pânã când oboseala
ºi mulþimea anilor l-au legat

mai mult de casã. Sâmbãtã, 21 aprilie,
a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã-l ierte!

Dupã o lungã
suferinþã,

Elena Dulhac
s-a mutat la Domnul

În vârstã de 92 de ani ºi dupã o
îndelungatã suferinþã, Elena Dulhac, din
Viiºoara, a plecat la Domnul. Îngrijitã
de copiii ei, ºi-a dus crucea bolii ºi a
neputinþelor anilor îndelungaþi pânã la
11 mai 2018 ,când Dumnezeu a socotit
cã e timpul sã plece dintre noi.
Duminicã, 13 mai 2018, la ora 13:00,
a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

Drãgan N. Ion,
din Viiºoara, a plecat

la cele veºnice

Dupã o suferinþã grea, Ion N. Drãgan,
din Viiºoara, la vârsta de 73 de ani, a
plecat dintre noi pe calea pe care merg
sufletele, în data de 14 mai 2018.
Membru al distinsei familii Drãgan, dar
ºi al parohiei Viiºoara, de-acum se
mutã în rândul moºilor ºi al strãmoºilor,
aºteptând de la Dumnezeu-
Judecãtorul rãspunsul cel bun pentru
veºnicia ce îi stã înainte. Joi, 17 mai
2018, când sãrbãtorim Înãlþarea

Domnului, am condus ºi sufletul sãu
cãtre cele de Sus.
Dumnezeu sã-l ierte!

A trecut la Domnul
Maria Hârjabã,

din Viiºoara

Dupã o suferinþã survenitã la anii senectuþii,
vãduva Maria Hârjabã, din Viiºoara, a
trecut la cele veºnice la vreme de solstiþiu
de varã a anului 2018. Se adaugã ºi
sufletul ei celor plecaþi mai dinainte la cele
veºnice, ultimul drum pe care l-a fãcut la
bisericã fiind duminicã, 24 iunie 2018,
dupã sãvârºirea dumnezeieºtii Liturghii.
Dumnezeu sã o ierte!

A plecat la Domnul
Chiriac Drãgoi,

din Vãratici

Dupã o suferinþã îndelungatã ºi
ajungând la vârsta de 86 de ani,
Chiriac Drãgoi, din Vãratici, a plecat
dintre noi la cele veºnice. În ziua când
Biserica cinsteºte pe Sfântul Mare
Mucenic Pantelimon, 27 iulie 2018,
sufletul bãtrânului Chiriac, eliberat de
legãturile trupului obosit, a zburat în
miezul zilei spre Tronul Celui
Preaînalt pentru a primi rãspunsul
pentru cele ce a fãcut în viaþã. Fie ca
rãspunsul cel bun sã rãsune la
urechile sufletului sãu ºi odihna cu
sfinþii sã o primeascã în Împãrãþia
cea de Sus! Înmormântarea a fost

Vasile Bulancea, cu
domiciliul flotant în
Vãratici, a plecat la

cele veºnice

Necãsãtorit ºi cu domiciliul flotant în
Vãratici, Viiºoara, Vasile Bulancea, la
o vârstã a maturitãþii, singur ºi neajutorat,
a murit neºtiut de nimeni în patul sãu
sãrac ce-i rãmãsese prieten pânã în
ceasul din urmã. A fost aflat pe 12 iunie
2018, fãrã suflare de ceva vreme.
Familia sa de la Podu Turcului l-a luat
sã-l îngroape creºtineºte în locul natal.
Dumnezeu sã-l ierte!

A trecut la Domnul
Costicã Grozavu,

din Viiºoara

Dupã o suferinþã purtatã cu stoicism,
Costicã Grozavu, din Viiºoara, în
vârstã de 81 de ani, a trecut la cele
veºnice în data de 7 septembrie 2018.
Credincios Bisericii pe care o socotea
vrednicã de cinstire, era prezent
neîncetat la chemarea clopotului pentru
Sfânta Liturghie. De acum va sta
înaintea Jertfelnicului Ceresc sã-ºi
continue rugãciunea pentru ai sãi rãmaºi
în valurile vieþii. Duminicã, 9
septembrie 2018, la ora 14:00, a fost
înmormântarea.
Dumnezeu sã-l ierte!

luni, 30 iulie 2018, la ora 11:00.
Dumnezeu sã-l ierte!



A trecut
la Domnul

Cuibar Ion,
din Vãratici

La vârsta de 90 de ani, dupã 10 ani
de vãduvie,  Ion Cuibar,  din
Vãratici-Viiºoara, a trecut la cele
veºnice azi, 3 octombrie 2018. Cu
puterile tot mai slãbite, ºi-a dus
crucea bãtrâneþii mereu întãrindu-se
cu Sfânta Carte, Biblia, ºi cu alte
cãrþi de învãþãturã ortodoxã pe care
le-a iubit precum a iubit ºi strana
bisericii din Viiºoara la care a cântat
cât a fost mai în putere. Când
crucea i-a fost mai greu de dus, ºi-a
plecat capul în casa fiicei lui
Maricica Chiticaru, mai lângã
biserica pe care a slujit-o, pânã
când, iatã, a sosit ceasul sã se
odihneascã în cimitir cu trupul ºi în
sânul lui Avraam cu sufletul.
Înmormântarea a fost sâmbãtã, 6
octombrie 2018, la ora 12:00. Sã
ne rugãm ca Domnul sã-i ierte
pãcatele ºi sã-i facã odihnã!

Virgil Ardeleanu,
din Viiºoara, la 56 de

ani, a plecat
la cele veºnice

Originar din Slãnic, Virgil Ardeleanu a
devenit viiºorean prin cãsãtoria cu
Daniela, Dumnezeu dãruindu-le douã
fete care de astãzi, 13 octombrie

2018, au rãmas orfane de tatã. La 56
de ani, o boalã galopantã a adus
tristeþe în sânul acestei familii, Virgil
trecând la cele veºnice. Marþi, 16
octombrie, a fost înmormântarea, la
ora 12:00. Sã ne rugãm pentru iertarea
pãcatelor lui ºi pentru odihna sa
veºnicã!
Dumnezeu sã-l ierte!

Aristotel Cheptãnaru
a plecat la cele

veºnice

La 66 de ani, rãpus de o boalã
necruþãtoare, Aristotel Cheptãnaru,
din Viiºoara, a trecut la cele veºnice
în data de 23 octombrie 2018.
Timpul mântuirii i s-a scurs aºa
repede, de-acum stã sã dea
socotealã înaintea Dreptului
Judecãtor de faptele vieþii ºi de
credinþa sa. Sâmbãtã, 27 octombrie,
la ora 12:00, a fost înmormântarea.
Sã ne unim gândurile în rugãciune,
ca Dumnezeu sã-i ierte pãcatele ºi
cu sfinþii sã-l odihneascã!

Puluc Dinu, din
Vãratici, a pãrãsit

aceastã lume

La doar 51 de ani, Dinu Puluc, din
Vãratici, a plecat neaºteptat din
aceastã lume în ziua de 29 octombrie
2018. Mama Aneta, rãmasã vãduvã,

îl avea sprijin pe Dinu, bãiatul ei de
acasã. Acum a pãrãsit-o deodatã,
aºa cum Dumnezeu a hotãrât ceasul
plecãrii lui în aceastã zi. Joi, 1
noiembrie 2018, la ora 12:00, a fost
înmormântarea.
Dumnezeu sã-l ierte!

Viorel-Augustin I.
Chiticaru a plecat

la cele veºnice

La doar 46 de ani, neaºteptat ºi
nedorit, solul morþii a smuls fãrã milã
sufletul lui Viorel-Augustin Chiticaru,
din Viiºoara, lãsând în urmã durere
fãrã margini, nu doar familiei sale
trupeºti, ci parohiei întregi care l-a
cunoscut pe vrednicul fiu al fostului
epitrop Ionel-Viorel Chiticaru,
plecat ºi el, nu de multã vreme,
dintre noi. În noaptea care precede
sãrbãtoarea Sfinþilor Arhangheli, 7
spre 8 noiembrie 2018, taina lucrãrii
îngerilor lui Dumnezeu s-a arãtat ºi
în acest fel, luând la cer un suflet
nobil, ca pe o ofrandã a parohiei
pentru praznicul cetelor cereºti. Soþia
Simona ºi fiii Ionuþ ºi Simona,
dimpreunã cu mama îndureratã,
Valentina, au acum doi stâlpi în cer,
doi mesageri trimiºi mai înainte în
Împãrãþia lui Dumnezeu. Duminicã,
11 octombrie 2018, la ora 12:00,
a fost înmormântarea. Fie ca
Dumnezeu sã primeascã sufletul lui
blând ºi sã-l aºeze în locul odihnei
veºnice!
Dumnezeu sã-l ierte!
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Floarea Chiriac
s-a mutat

la cele veºnice

La 92 de ani, vãduvã de mulþi ani,
îngrijitã însã cu multã grijã în casa
fiicei sale din Viiºoara, Floarea
Chiriac a intrat în veºnicie pe data
de 14 noiembrie 2018. I se pãrea cã
a uitat-o Dumnezeu, pentru cã altele
din generaþia ei plecaserã de multã
vreme din aceastã lume. Dar cum nu
uitã Dumnezeu de nimeni, ªi-a adus
aminte ºi a chemat-o ºi pe ea Acasã
pentru odihnã. Vineri, 16 noiembrie
2018, la ora 11:00, a fost
înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

Puluc Gicã, din
Viiºoara, la 50 de ani,

ne-a pãrãsit
pentru totdeauna

Trecut prin suferinþã, Gicã Puluc, din
Viiºoara, la doar 50 de ani, ne-a pãrãsit
în data de 18 noiembrie 2018. Ce este
viaþa aceasta? Se aseamãnã cu un fum
care se pierde în vãzduh. Un abur ce
se aratã puþin ºi dispare deodatã. Soþia
ºi cele douã fiice îi rãmân cu amintirea
celui ce le-a fost soþ ºi tatã. Miercuri,
21 noiembrie 2018, la ora 14:00, a
fost înmormântarea. Sã ne rugãm ca
Dumnezeu sã-l ierte de pãcatele sale
ºi sã-i aºeze sufletul între cei aleºi ai
Sãi în sânul lui Avraam!
Dumnezeu sã-l ierte!

Iftimie Gheorghe,
din Viiºoara,

a trecut la Domnul

La vârsta de 85 de ani, Gheorghe
Iftimie, din Viiºoara, a trecut la cele
veºnice azi, 3 decembrie 2018. Trecut
printr-o grea suferinþã, a ajuns la
capãtul puterilor, survenind astfel
moartea care nu-i altceva decât
neputinþa trupului de-a mai suporta
suferinþa, deºi, pe de altã parte, ea este
ºi plata pãcatului sau sfârºitul lui. Ne
rugãm lui Dumnezeu sã-i ierte pãcatele
ºi sã-l odihneascã în corturile Sale
veºnice. Miercuri, 5 decembrie, curent,
la ora 10:00, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã-l ierte!

A trecut la Domnul
Neculai Chiticaru,

din Viiºoara

La 72 de ani, dupã o suferinþã grea, în
acelaºi timp ºi dupã o îndelungã vreme
de pregãtire, a sosit ceasul plecãrii din
aceastã lume a lui Neculai Chiticaru,
lãsând vãduvã pe soþia Maria ºi orfani
pe fiii Virgil ºi Cristina. În ajunul
Naºterii Domnului, Vestea bunã a
îngerilor cã un Prunc ni S-a nãscut l-a
fãcut sã plece în Betleemul de Sus
pentru a I se închina, aºa cum o fãcuse
în fiecare an în Betleemul parohiei. Fie
ca Pruncul sã-i primeascã sufletul ca o
ofrandã curatã adusã lui Dumnezeu.
Miercuri, 26 decembrie 2018, la ora
13:30, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã-l ierte!

Aneta Puluc,
din Vãratici, a trecut

la cele veºnice

La 78 de ani, rãpusã de suferinþã, Aneta
Puluc din Vãratici, Viiºoara, a plecat
la Domnul în ziua de 26 decembrie
2018. Îi plecase soþul Vasile câþiva ani
în urmã, a pãrãsit-o ºi Dinu, în acest
an, singurul bãiat lângã douã surori, ºi
rãmãsese doborâtã de durerea bolilor
sã-ºi ducã crucea vãduviei. A doua zi
dupã Naºterea Domnului, când
Biserica cinstea Soborul Maicii
Domnului, sufletul ei a zburat la cer.
Vineri, 28 decembrie 2018, la ora
11:00, a fost înmormântarea.
Dumnezeu sã o ierte!

Pe buzele tuturor creºtinilor
stã aceastã credinþã ºi ea se
rosteºte ca mãrturie a
învrednicirii de a intra în
Bisericã prin marea Tainã a
Botezului. ªi nu o datã, doar,
Molitfelnicul porunceºte ca
de trei ori sã se repete
rostirea Crezului, ca ºi cum
doi sau trei martori ar fi de
faþã mãrturisind între
celelalte ºi credinþa în
învierea morþilor pentru ca
cel se va scufunda în apele
Botezului sã devinã creºtin,
adicã înviat din morþi, sau ca
sã se încredinþeze preotul
care va boteza cã mãrturia
este adevãratã ºi acceptatã
ºi nu se schimbã cu vremea.

„Aºtept învierea
morþilor“



Alexandra Chichiur, 5 ani

pãturile sociale, era unitate naþionalã,
nu era niciun fel de dezbinare. ªi
acest Mackensen, care declara cã el
va fi ultimul ostaº german care se
va retrage din România, a fost
adevãrat, noi românii i-am dat voie
sã treacã cu oºtile lui, dupã ce a
primit ultimatum de la Regele
Ferdinand, pe data de 10 noiembrie,
la ora 3 dimineaþa, sã pãrãseascã
þara în 24 de ore. Noi nu i-am
dezarmat pe ei, ne-am comportat
omeneºte. Au fost dezarmaþi de
foºtii lor aliaþi care au dezarmat
trupele germane în retragere, o
jalnicã retragere, iar pe acest trufaº
mareºal în Ungaria l-au arestat, l-au
þinut în câteva închisori, l-au predat
pe urmã la Salonic ºi într-adevãr a
ajuns ultimul în Germania, dar a
ajuns ca un puºcãriaº de rând, el, care
a fãcut dezastrul pe care l-a fãcut în
teritoriile ocupate de germani.

Revenind la unirea Bucovinei,
i-a fost foarte greu, pentru cã avea
vecini rapaci. Ucraina se constituia
ca stat, dupã ce semnase o pace
separatã cu Puterile Centrale ºi
voia sã acapareze acest teritoriu
bucovinean. Au fost probleme foarte
grele pentru intelectualii de atunci
ºi vreau sã spun cã intelectualii au
fost cu adevãrat ºi culþi, ºi patrioþi.
Toþi erau ºcoliþi prin afarã, toþi
fãcuserã parte din Parlamentul de
la Viena, din Parlamentul de la
Budapesta º.a.m.d. Nu aveau
niciun fel de complex din punct de
vedere intelectual, erau cu nimic
mai prejos, dimpotrivã, erau mai
pregãtiþi decât ceilalþi, dar erau ºi
români, ºi asta îi þinea în tot.

S-a întâmplat dupã aceea, în
timpul cât s-au destrãmat aceste
imperii, când era în haos Austria,
pentru cã s-a proclamat Republicã
fiind haos total ºi distrugere în
Viena, Iuliu Maniu a fost cel care cu
ostaºi români adunaþi, ca militari care
au luptat sub Imperiul Austro-Ungar

(urmare din p. 3)

În onoarea Anului Centenar, sfinþirea unui
steag tricolor ºi lansare de carte la Viiºoara

în compunerea armatei lor, a pus
ordine în Viena ºi a þinut ordinea o
lunã de zile. La Praga, în capitala
Cehoslovaciei tinere, tot ai noºtri au
pus ordine. La Budapesta, ºi nu vor
sã recunoascã sau nu ºtim sã le
spunem, românii au þinut ordinea
acolo. Dacã nu erau românii, se
întâmplau ºi alte nenorociri, aºa cum
l-au asasinat pe 30 octombrie pe
Istvan Tisza, cel care stãtea în 1916
la Oituz dupã o movilã, ca sã aparã
drept cuceritor în bãtãlia de la Oituz.

Eu sunt tentat sã vã vorbesc
mult. Am sã mã opresc ºi-am sã
încerc sã mã limitez sã vorbim de
Bucovina. Deci, pe 28 noiembrie
1928, au hotãrât sã se uneascã cu
þara. Înfãptuirea Unirii s-a realizat mai
târziu. Unii ºi-aici cred, ºi de la Alba
Iulia, când vorbeºti cu ei spun: Da,
cei 1228 de delegaþi au hotãrât Unirea.
Dar ei nu ºtiu cât sânge a curs pânã
atunci, cam câte jertfe au fost pentru
a se realiza acest aspect.

Am sã spun câteva lucruri în
legãturã cu drapelul nostru tricolor.
M-a impresionat, v-am spus, faptul
cã am vãzut ce-aþi fãcut aici. Aceste
trei culori, unii nu ºtiu probabil, vin de
la lupul acela de la steagul nostru
dacic. Au fost selectate de daci
pentru cã erau cele mai
reprezentative din spectrul acela
rogvaiv pe care îl ºtim. Roºu, galben
ºi albastru au fost cele mai
proeminente. S-au transmis din
generaþie în generaþie. Oficial a fost
declarat drapel de stat prima datã la
Izlaz, în 1848. A fost dupã aceea
declarat acest drapel tricolor de Marile
Puteri în Conferinþa de la Berlin în
1858, deci cu un an înainte de Unirea
Principatelor Române. ªi acest
drapel tricolor a fost dupã aceea dat
unitãþilor militare de Alexandru Ioan
Cuza, dupã ce a devenit domnitor.
ªtiþi cã el era ofiþer, era colonel în
tabãra întrunitã de la Floreºti unde a
adunat oastea moldoveanã ºi oastea
din Þara Româneascã. Are Cuza un

discurs impresionant acolo, eu îl ºtiu
pe de rost, dar nu vreau sã abuzez
de timpul dumneavoastrã, ca sã
vedeþi cât de patriot era acest
domnitor ºi câtã culturã avea.

Vreau sã spun cã s-au profilat
douã tipuri de steaguri tricolore:
marele steag, steagul þãrii ºi
steagurile mici, steagurile unitãþilor
militare. Subliniez doar faptul cã
drapelul de luptã tricolor a fost martor
statornic al demersului ostaºului
român în toate timpurile, al
demersului sãu legendar pentru
apãrarea independenþei ºi
suveranitãþii þãrii, pentru integritatea
ei teritorialã, pentru apãrarea fiinþei
naþionale a poporului român. Toþi,
unde era steagul, ºtiau cã existã
unitatea lor, pentru cã este o
prevedere legalã care a fost ºi înainte,
ºi acum: dacã steagul unei unitãþi e
capturat, unitatea se desfiinþeazã.
Aºa stau lucrurile ºi în prezent, ºi aºa
a fost dintotdeauna. ªi pentru a nu
se întâmpla aºa, avem nenumãrate
exemple în istorie. Când Valter
Mãrãcineanu a ridicat pe reduta de
la Griviþa drapelul ºi când a cãzut
strãpuns de-un glonþ, alþii l-au luat ºi
au murit câþiva, dar drapelul nu l-au
dat. La Turtucaia, în dezastrul de
acolo, când a trebuit sã se retragã ºi
sã sarã în valurile Dunãrii, au
înfãºurat drapelul de corpul lor ºi l-au
salvat, mai multe unitãþi. Exemplele
ar putea continua. Ce este trist cã, la
ora actualã, vedem din tinerele
generaþii mulþi oameni care, atunci
când vãd drapelul tricolor, trec
insensibil pe lângã el, iar când vedem
bãtrâni, care ºtiu ce înseamnã asta
ºi care au suportat vremuri grele, se
ridicã în picioare, chiar cu ultimele
eforturi, ºi salutã drapelul românesc.
Aºa aº dori sã facem toþi, sã-l
salutãm, pentru cã în el este
quintesenþa suferinþelor neamului
românesc.

(continuare în p. 28)



Corul Buna Vestire, Rãducanu

Ziua Naþionalã a României, 1
decembrie 2018, a fost sãrbãtoritã în
mod solemn ºi la Viiºoara, prin
sãvârºirea Sfintei Liturghii în care au
fost pomeniþi promotorii ºi fãuritorii
Marii Uniri din 1 Decembrie 1918.

Acum o sutã de ani a luat fiinþã,
în mijlocul neamului nostru, „poporul
cel nou al lui Dumnezeu” din care în

O zi cât o sutã de ani, sãrbãtoritã solemn la Viiºoara

fiecare generaþie „ºapte mii de
bãrbaþi nu ºi-au plecat fruntea în faþa
baalilor”. Din mijlocul acestui popor
al lui Dumnezeu s-au odrãslit sfinþii,
atât cei înscriºi cu „albastru” în
calendar, cât ºi cei pe care doar
Dumnezeu i-a înscris în Cartea Vieþii
veºnice cu litere „galbene”, de aur
adicã, pentru neprihãnirea vieþii lor.

Sã facem un altar de aducere-
aminte a acestei zile unice, care ne-a
adus de-un veac unitatea naþionalã,
transformând Carpaþii, din piatrã de
hotar, în loc de rugãciune.

Fie ca în Trupul lui Hristos din
Sfântul Potir sã ne îmbrãþiºãm unii pe alþii,
generaþia Centrenarului, cu promotorii
Unirii, spre slava lui Dumnezeu!



În perioada 3-4 septembrie 2018,
cu binecuvântarea IPS Ioachim, prin
Agenþia de pelerinaje Meteora Tour, a
avut loc un pelerinaj al unor credincioºi
din parohia Viiºoara, protopopiatul
Oneºti, la unele dintre mânãstirile
aflate în judeþul Neamþ.

Primul popas a fost fãcut la
Catedrala Arhiepiscopalã din
Roman, pelerinii participând la slujba
Sfintei Liturghii oficiatã de IPS
Ioachim, înconjurat de un sobor
impresionant de preoþi ºi diaconi,
dupã care au vizitat fabrica de
lumânãri, croitoria, magazinul
bisericesc ºi fabrica de prescuri.

În continuare, în prima zi a
pelerinajului, pelerinii viiºoreni s-au
închinat la mânãstirile nemþene
Vãratec, Agapia, Neamþ, Sihãstria,
Secu, Petru Vodã ºi Durãu unde
a fost ºi cazarea. A doua zi, dupã
participarea la Sfânta Liturghie în
mânãstirea Durãu, urmând firul
lacului de acumulare de la Bicaz,
pelerini i  s-au bucurat de o
croazierã pe luciul apei în
rãcoarea muntelui ºi a mãreþului
vârf Toaca al Ceahlãului, Athosul
românesc, zãrit ca un strãjer
dincolo de linia orizontului,  parcã
priveghind hotarele Moldovei.

Apoi au fost vizitate mânãstirile
Pângãraþi, Bistriþa ºi Nechit, vetre
istorice încãrcate de spiritualitate ºi
viaþã duhovniceascã, care au
picurat har ºi bucurie în sufletele
pelerinilor viiºoreni.

Un mare impact emoþional l-a
constituit aplecarea la multe Sfinte
Moaºte pe acest traseu
duhovnicesc ºi credem cã ºi prin
acestea harul lui Dumnezeu s-a
revãrsat în inimile pelerinilor.

Slavã lui Dumnezeu pentru
acest pelerinaj deosebit care dorim
sã fie un bun început pentru
pastoraþia Viiºoarei! 

Pelerinajul „POTIRUL VIIªOAREI LA VETRELE
DE SPIRITUALITATE NEMÞENE”

La Catedrala Arhiepiscopalã din Roman

La mânãstirea Agapia

La mânãstirea Petru Vodã



Parastas la un an la mormântul pãrintelui Costicã Barna

În dupã amiaza zilei de 14
septembrie 2018, sub un soare
încântãtor ºi atraºi de splendoarea
orizontului ce se deschide vederii de pe
piscul Arcaciului, credincioºii din parohia
Viiºoara au fãcut un popas duhovnicesc
la Crucea ce stã de strajã pe aceastã
culme ca într-un sfeºnic mãreþ deasupra

În Duminica de dupã Înãlþarea
Sfintei Cruci, 16 septembrie 2018,
credincioºii Viiºoarei au urcat pe al
doilea pisc ce strãjuieºte parohia ºi care
poartã un alt semn al Crucii înãlþat aici
din osteneala ºi dragostea lor. Cu o
vedere mult mai largã spre localitãþile
din jur decât cea de pe dealul Arcaciu,
piscul Docmanei a atras ºi în acest an

Pelerinaj ºi popas la crucea de pe dealul Arcaciu

cimitirului parohial. La ceasul al nouãlea
din zi, la piciorul Crucii de aici, am
sãvârºit slujba sfinþirii apei ºi Acatistul
Sfintei Cruci, cântarea liturgicã
strecurându-se printre braþele Crucii în
cele patru puncte cardinale ca roua peste
oraºele ºi satele vãzute de aici,
asemenea lânii lui Ghedeon. Ne-am adus

aminte de pomul din mijlocul Raiului,
icoanã a Crucii de pe Golgota, dar ºi de
minunile toiagului lui Moise, prefigurãri
cum nu se poate mai frumoase ale puterii
Crucii Mântuitorului. Fie ca acest
pelerinaj ºi popasul la poala Crucii de
pe Arcaciu sã rãmânã în amintirea
ostenitorilor cu folos de mântuire.

La Crucea de pe Docmana, despre crucea familiei astãzi

mai mulþi pelerini care s-au împãrtãºit
de darul rugãciunii pe aceastã Golgotã
a Viiºoarei. Timpul prielnic ne-a fost de
folos sã vorbim împreunã despre crucea
familiei azi, plecând de la întemeierea
primei familii în Rai, când Dumnezeu a
zis cã nu este bine sã fie omul singur ºi
i-a fãcut lui Adam un ajutor din coasta
sa, pe care el a recunoscut cã-i aparþine

ºi a numit-o femeie. ªi împreunã fiind,
Dumnezeu le-a dãruit apoi fii ºi fiice.
Familia edenicã cere astãzi votul nostru
pe care suntem datori faþã de
Dumnezeu, întemeietorul ei, sã-l oferim
când ni se va cere, dând ºi prin aceasta
mãrturie contemporaneitãþii cã suntem
fii ai lui Dumnezeu dupã har, iar nu fiii
întunericului acestui veac.



Într-o lume a diferitelor mãºti
înºelãtoare, plinã de jumãtãþi de adevãr
ºi amestecãturi, sau, mai bine zis, de
puþin adevãr ºi multã minciunã1,
propovãduirea cuvântului evanghelic
reprezintã opera de cãpãtâi a fiecãruia
dintre slujitorii Sfintei noastre Biserici,
deoarece  Hristos Însusi ne spune:
,,Cercetati Scripturile, cã în ele socotiþi
a avea viaþã veºnicã” (In 5, 39).
Aceastã necesitate a lumii creºtine de
astãzi o desluºim ºi în cuprinsul lucrãrii
Lumina întru întuneric lumineazã,
cu subtitlul Exegeze la pericopele
Apostolului ºi Evangheliei din
cadrul Sfintelor Liturghii ale
Duminicilor de peste an, aparþinând
Pãrintelui Petru Roncea. Cunoscut
publicului cititor cu lucrãri, prin care
ar dori ca fiecare dintre cei care-l
lectureazã sã schimbe ceva în viaþa lor
spiritualã, pãrintele face muncã de
Apostol, mijlocind întâlnirea cu Sfânta
Scripturã, pusã de data aceasta însã
într-o altã luminã.

Dealtfel, în întreaga activitate
pastoralã autorul reliefeazã acel
echilibru între sacramentalizare ºi
evanghelizare, echilibru dovedit de
multe ori precar, în cazul multor slujitori
ai altarului, care accentueazã mai mult
ritualul religios, în defavoarea predicãrii
mesajului mântuitor. Iatã ce observã
interpretul, referitor la ceea ce ar putea
fi numitã o anumitã decadenþã a
mãrturisirii în zilele noastre:  ,,În
biserica în care cuvântul pãstorului
devine tot mai slab odatã cu trecerea
anilor, poporul aºazã tot mai stãruitor,
în pomelnice, cereri vremelnice ºi mai
ales prielnice, prin rezolvarea cãrora
sã pãcãtuiascã ºi mai mult”2. Pentru
misiunea Bisericii, cuvântul ar trebui,
aºadar, sã însemne mai mult ºi sã fie,

„Lumina întru întuneric lumineazã”,
Pr. Petru Roncea, tipãritã
cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Dr. Ioachim, Arhiepiscopul Romanului
ºi Bacãului, Editura Filocalia, Roman,
2018, 564 pag.

alãturi de Sfânta Cruce, o altã armã a
propovãduirii.

Ajutor omiletic pentru cei care
vestesc din Evanghelie sau din
Apostol, folositoare pentru cei ce le
ascultã, predicile din cuprinsul lucrãrii
Lumina întru întuneric lumineazã
sunt de o simplitate aparte, în sensul
în care evitã acea împãrþire sofisticatã,
de manual (omilii tematice, panegirice,
necroloage º.a.). Pãrintele Petru
foloseºte împãrþirea exegezei sale în
douã episoade, ºi anume analiza
textului Apostolului sau Evangheliei
Duminicii respective ºi, apoi,
actualizarea mesajului în prezentul
cotidian. De exemplu, la explicarea
textului de la I Cor 9, 2, 12 (Apostolul
Duminicii a 11-a dupã Rusalii),
referitor la judecarea aproapelui,
pãrintele contextualizeazã astfel: ,,O,
de câte ori nu se întâmplã ºi-n lumea
noastrã acelaºi lucru! N-aþi observat
niciodatã, plecându-vã din casã cineva
fãrã sã doreascã a sta la masã?
Gândiþi-vã dacã nu cumva i-a ajuns la
urechi ce-aþi spus împotriva-i, dupã
ce a plecat. Cã acest fel de manifestare
poate sã-i fi rãmas singura apãrare
împotriva celor ce-l judecã cã
îndrãzneºte sã se foloseascã de acest
drept pe care de altfel conºtiinþa ne
aduce aminte cã suntem datori sã-l
oferim”3. Prin urmare, abordarea
urmãreºte ca în principal sã fie atât pe
înþelesul teologilor, dar ºi al
credincioºilor.

Cartea gãzduieºte în paginile sale
un numãr de 112 de  predici, constituite
în tot atâtea prilejuri de meditaþie […],
într-o lume aflatã mereu la rãspântia

ideilor”, dupã cum frumos subliniazã
în Cuvântul de binecuvântare
Înaltpreasfinþitul Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului. Conþinutul
tematic este structurat pe cele trei mari
perioade ale anului bisericesc, anume
Penticostarul, Octoihul ºi Triodul, iar
pãrintele urmãreºte pãstrarea acestei
succesiuni, statornicitã de cãtre
Bisericã. Începând lecturarea cãrþii,
aflãm cã deºi Biserica ne vorbeºte
despre Înviere, de peste douã mii de
ani, totuºi ,,minunea nevãzutã a ieºirii
Luminii din întunericul iadului4 persistã,
nesuferind învechire. Taina a fost greu
de crezut ºi ºtim cu toþii despre necazul
Sf. Apostol Toma, dar, se întreabã
exegetul, ,,de ce trebuie totuºi sã-L
facem în continuare pe Hristos sã sufere
prin atingerea necredinþei noastre? Nu
se aseamãnã întâmplarea de demult cu
neascultarea noastrã de mai-
marii noºtri, de vestirea



„Cuvântãri funebre,
vol. II”, Pr. Petru
Roncea, tipãritã cu
binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului Dr.
Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului,
Editura Filocalia,
Roman, 2018, 344 pag.

Bisericii privitoare la Jertfa lui
Iisus ºi la Învierea Sa?”5. Prin

acest retorism, autorul doreºte sã arate
cã transformarea, devenirea, spiri-
tualizarea vieþii noastre încep de fapt din
Noaptea Învierii, deoarece credinþa
pascalã se naºte dintr-un mormânt gol.

În continuare, pãrintele Petru
atenþioneazã în cartea sa cu privire la
douã mari suferinþe spirituale ale omului
contemporan, anume singurãtatea
trãitã în izolare ºi orbirea cea
duhovniceascã. Explicarea Sfintei
Evanghelii din Duminica Slãbãnogului
de la Scãldãtoarea Vitezda ne
determinã parcã sã meditãm la propria
existenþã marcatã deseori de lipsa
,,Omului-Hristos” resimþitã acut, mai
apãsãtor decât boala fizicã. Suferinþa
este mai mare, cu cât trãim un mare
paradox - singurãtatea este resimþitã cel
mai mult în marile aglomeraþii urbane.
De aceea, citim printre paginile cãrþii,
,,slãbãnogul n-avea om, datoritã
pãcatelor sale. Însã Hristos S-a fãcut
Frate cu toþi oamenii, ca fiecare pãcãtos
sã-L aibã ca ajutor spre mântuire”6.
Depinde de fiecare dinre noi cum ne
raportãm la ceilalþi ºi la Hristos, pentru
a îndepãrta singurãtatea. Urmeazã apoi
vindecarea cea plinã de tainã a orbului
din naºtere. Minunea ne învaþã sã-L
vedem pe Hristos dincolo de suferinþele
ºi neîmplinirile noastre, cãci sensul
existenþei se descoperã aici, dar ºi în
cealaltã viaþã. Fãcându-i-Se cunoscut
în viaþa sa ca Dumnezeu, Hristos îi pune
orbului în lucrare harul vederii fizice, dar
mai ales al celei spirituale, atât de
importantã. Devenim orbi când în jurul
nostru nu mai existã pace, iubire, liniºte,
îndelungã-rãbdare, bunãtate, credinþã
ºi blândeþe. Aceasta este de fapt ºi solia
de mii de ani a Bisericii noastre.

 O altã temã fundamentalã
prezentã în aceastã adevãratã Cazanie
a pãrintelui este descoperirea puterii
transfiguratoare a Sf. Cruci. Semnele

1 RONCEA PETRU, Prefaþã, semnatã de Pr. Prof.
Dr Vasile Mihoc, p. 8.
2 IDEM, Evanghelia Duminicii a 7-a dupã
Rusalii, p. 162.
3 IDEM, Apostolul Duminicii a 11-a dupã
Rusalii, p. 197.
4 IDEM, Evanghelia în prealuminata
Duminicã Paºtilor, p. 20.
5 IDEM, Evanghelia Duminicii a 2-a dupã
Paºti, p. 31.
6 IDEM, Evanghelia Duminicii a 4-a dupã
Paºti, p. 53.
7 IDEM, Apostolul Duminicii dinaintea
înãlþãrii S. Cruci, p. 266.
8 Alte apariþii cu tematicã apropiatã - Iosif
TRIFA, Tâlcuirea Evangheliilor Duminicilor
de peste an, Tâlcuiri biblice, cu materiale
publicate în foi, între anii 1922-1937; Vasilios
BACOIANIS , Taine ºi  Descoperiri în
Evangheliile Duminicilor de peste an,
Editura ,,De suflet”, Bucureºti, 2016.

Domnului, ºi citãm, din lucrare, ,,pe
care Sfântul Pavel le purta pe trup, în
urma prigoanelor ºi bãtãilor suferite în
timpul misiunii sale, i-au conferit
identitatea apostolicã în faþa celor care-
l acuzau de oportunism religios. Semnul
Fiului Omului devine pentru creºtinul
autentic de astãzi suportul omului nou,
ridicându-l la dreptatea dumnezeiascã,
ce este mai presus decât orice dreptate
pãmânteascã”7. Crucea este, aºadar,
altarul spre care privim ºi care are o
putere miraculoasã. Pãrintele ne oferã
aici o interpretare într-o altã cheie, în
care mântuirea (acea dreptate
dumnezeiascã) se poate dobândi prin
schimbarea mentalitãþii ºi a modului de
a ne raporta la noi înºine, la Dumnezeu
ºi la aproapele.

Aºadar, o lucrare unicat8 pentru cei
care vor sã se apropie în fiecare
Duminicã de Sfânta Evanghelie a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, o
carte cu tematicã bogatã, prezentatã
parþial, dar pe care, cu dragoste, vã invit
s-o descoperiþi.

Preot Dr. Daniel NICHITA

Joi, 29 noiembrie 2018,
parohia Viiºoara din Protopopiatul
Oneºti, a îmbrãcat haine de
sãrbãtoare. Cele ºase decenii de
viaþã ale pãrintelui Petru Roncea au
fost marcate în Biserica „Sfântul
Nicolae” din localitate ºi prin
lansarea celei  de-a optsprezecea
apariþii editoriale ce îi poartã
semnãtura, sub titlul: „Cuvântãri
funebre”, volumul al II-lea.

Demersul, este o continuare
fireascã a primului volum cu acelaºi
titlu apãrut în anul 2017. Tema
centralã rãmâne conºtientizarea
întâlnirii cu Dumnezeu în viaþa de
veci, deziderat care devine
din ce în ce mai greu de
împlinit de cãtre omul

Preot Silviu-Andrei NEICU



Consilierii împãrþind ajutoare

contemporan, fiinþã tot mai
îndepãrtatã de Universul
Împãrãþiei ºi mult mai

tentatã de a împãrãþi universul pe
perioada existenþei sale biologice.

În cele peste 300 de pagini ale
volumului, pãrintele Petru Roncea
înmãnuncheazã într-un stil
caracteristic ºi uºor de parcurs,
cincizeci de cuvântãri, sub forma
unor necroloage duhovniceºti,
creionate în ultimul deceniu în
Parohia Viiºoara, la slujbele de
prohodire ºi înmormântare ale
enoriaºilor sãi.

Rãsfoind paginile materialului,
putem observa cum, în asemenea
momente, pãrintele nu schiþeazã

doar un portret istoric al celui/celei
adormit(e), ci încearcã sã deschidã
perspectiva veºniciei pentru cei
adunaþi în jurul sicriului. Subtitluri ca:
,,Dumnezeu are în mâinile Lui viaþa
noastrã”, „Fiecare avem dreptul la
o moºtenire nestricãcioasã în cer”
sau ,,Iertarea pãcatelor în veacul de
acum ºi în cel ce va sã vinã”,
reveleazã ascultãtorilor ºi cititorilor
adevãratul sens al MARII TRECERI.

Din punct de vedere liturgico-
simbolic, autorul aratã cã, spre
întâlnirea cu Veºnicul Dumnezeu,
pentru cei adormiþi mijlocesc Maica
Domnului ºi comuniunea Sfinþilor
pe care Sfânta Bisericã îi invocã
ºi îi pomeneºte în rugãciunile Ei

împreunã cu cei din familie rãmaºi
în viaþã, la timpuri ºi soroace
potrivite. Nu lipsesc nici referirile
fãcute la tradiþiile de înmormântare
ºi la elemente-simbol, precum ar
fi: vãlul care acoperã faþa, sicriul,
darurile ºi ofrandele, sau crucea ºi
lumânarea.

Concluzionând: o carte care
îmbogãþeºte omiletica funerarã
ortodoxã, un material uºor de
parcurs atât de cãtre clerici, cât ºi
de cei fãrã o pregãtire teologicã
academicã, un mijloc de regãsire cu
cei dragi plecaþi spre cer pentru
familiile din parohie, un mod în care
adormiþii sunt pomeniþi într-un
parastas al memoriei.

Un nou an ºcolar la Viiºoara
Anul ºcolar 2018-2019 a debutat

ºi cu preºcolarii din Viiºoara, printr-o
rugãciune cãtre Dumnezeu din  inimile
celor mici mereu pregãtite de dialog cu
Învãþãtorul cel Mare Iisus Hristos. S-a
sãvârºit slujba sfinþirii apei, s-au rostit

rugãciuni pentru luminarea minþii ºi ajutor
în cunoaºterea ºtiinþelor, apoi s-au
binecuvântat, prin stropire cu apã
sfinþitã, sala de clasã, cancelaria ºi
celelalte încãperi ale ºcolii. Fie ca harul
lui Dumnezeu sã lucreze spre luminarea

ºi creºterea sãnãtoasã a copiilor
viiºoreni, sub înþeleapta cãlãuzire a
cadrelor didactice aºezate la catedra
acestei ºcoli ºi sub patronajul Consiliului
Local de care depinde funcþionarea  în
bune condiþii a ºcolii!



Sãrbãtoarea de hram a parohiei Viiºoara în anul 2018

Sãrbãtoarea hramului parohiei
Viiºoara, pe 6 decembrie, concentreazã
în sine recunoºtinþa datoratã lui
Dumnezeu ºi Sfântului Nicolae,
ocrotitorul ei, pentru binefacerile
duhovniceºti ºi materiale, de ce nu,
revãrsate din preaplinul dragostei
dumnezeieºti peste lume. Cele douã
nopþi ale Domnului la care adãugãm ºi
pe cea a Paºtilor, prea puþin, totuºi

ceva pentru o comunitate parohialã
ruralã în devenirea ei spiritualã, buna
întocmire a vãzduhului, pacea ºi
toate cele rânduite de Dumnezeu
dupã a Sa voie în acest an, 2018, iatã
câteva din cele care ne-au chemat la
Liturghia mulþumirii din ziua hramului.
Vecernia ºi Litia au prefaþat Utrenia,
Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae ºi
Dumnezeiasca Liturghie în sobor de

preoþi sub protia preacuviosului
pãrinte protosinghel Claudiu Panþiru,
egumenul Schitului „Sfântul Cuvios
Eftimie cel Mare“, Târgu Ocna.
Masa de hram oferitã spre
pomenirea consilierului parohiei
Viorel-Augustin Chiticaru, plecat
prematur la cele veºnice, a arãtat încã
o datã importanþa prelungirii casei
praznicare ºi a dotãrilor ei.



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
Corector: Teofil 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

Sã spun câteva lucruri în
legãturã cu modul cum au dus-o ai
noºtri, bucovinenii, sub Imperiul
Habsburgic. În Primul Rãzboi Mondial

au fost ocupaþi de trei ori de ruºi ºi
de trei ori, din nou, ocupaþi de
habsburgi, în bãtãliile lor. Vã daþi
seama cã stãteau numai pregãtiþi sã
fugã, sã se adãposteascã în codri.
ªi vã dau un exemplu de ferocitate,
ca sã ºtie tinerele generaþii despre
ce a fost vorba: Într-una din localitãþile
de lângã Cernãuþi, ruºii, când au venit
a treia oarã, ºtiind cã s-ar putea sã-i
mai respingã o datã, ca nu cumva
austriecii sã foloseascã tinerii
încorporabili care aveau de-acum
18-19 ani, i-au adunat pe toþi din sat,
cu jandarmii, le-au tãiat degetul
arãtãtor, pe viu, ca sã nu mai poatã
cumva sã tragã, dacã vin austriecii
ºi-i încorporeazã în armata lor.

Eu îmi exprim speranþa cã
suntem conºtienþi de faptul cã

(urmare din p. 20)

În onoarea Anului Centenar...
strãmoºii ne-au lãsat drept
moºtenire þara, dar ºi porunca sacrã
de a o apãra, la rândul nostru, cu
orice sacrificiu, chiar cu preþul vieþii.
ªi sunt un optimist ponderat care

asistã la ceea ce existã în prezent ºi
cred totuºi cã în momentele cruciale,
dacã vor fi acestea pentru România
în continuare, poporul român îºi va
gãsi resursele necesare, astfel încât
România sã dãinuie pe verticala
timpului.

A urmat prezentarea a douã
cãrþi scrise de parohul Viiºoarei,
preotul Petru Roncea, ºi tipãrite în
acest an, ca semn de recunoºtinþã
pentru memoria ºi cinstirea tuturor
promotorilor Unirii. Cartea „Lumina
întru întuneric lumineazã”, o unitate
de exegeze la apostolele ºi
evangheliile duminicilor de peste an,
a fost prezentatã de pãrintele Dr.
Daniel Nichita, de la parohia Sf.
Gheorghe, Târgu Ocna, iar cartea:
„Cuvântãri funebre”, volumul II,

România e grãdinã
Cu flori scãldate-n luminã,
Sã ºtie orice strãin
Cã românul e creºtin!

Astãzi ne prindem în horã,
Cu eºarfã tricolorã,
Sã cântãm cu veselie
Ca la Sfânta Liturghie.

Sã slãvim pe Dumnezeu
Cã ne apãrã de rãu.
Haideþi sã trãim ca fraþii,
Ca sã stãpânim Carpaþii!

Tot þinutul carpatin,
Pân’ la Pontul Euxin,
Este un pãmânt bogat,
De Dumnezeu apãrat.

(urmare din p. 1)

cuprinzând 50 cuvinte rostite la tot
atâtea înmormântãri ale credin-
cioºilor din Viiºoara în perioada anilor
2010-2018, a fost prezentatã de
pãrintele Silviu-Andrei Neicu, de la
parohia Precista, Târgu Ocna.

Toate aceste manifestãri cultu-
ral-religioase, derulate în aceastã zi
specialã pentru parohul Viiºoarei, s-a
dorit a fi înscrise în evantaiul marilor
festivitãþi cultural-religioase ale Anului
Centenar.

Fiecare credincios prezent la
acest eveniment a primit în dar câte
o carte „Cuvântãri funebre”, volumul
II, ca semn de aducere-aminte a
acestei zile solemne pentru parohul
ºi parohia Viiºoarei.


