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Când tainicul suflet se simte stingher,
Când ruga se pierde în van prin eter,
Când luna în noapte îngheaþã pe cer,
Când aºtrii se-nchid în hãu ºi mister,
Când apele-n râuri-s oprite de ger,
Iar ºesul devine pustiu auster,
Tu, fiul luminii moºtenitor,
Devii fiul pierzãrii, risipitor!?

Când noaptea începe, deºi e luminã,
Când plouã-n torente, deºi-i zi seninã,
Când lumea-i atee, deºi se închinã,
Când totu-i haotic, deºi-i disciplinã,
Când pacea umanã nu-i pace divinã,
ªtiinþa lumeascã e anticreºtinã,
Tu, chipul iconic, fãcut de Hristos,
Devii chip urât, de fiu pãcãtos!? 

Când fiii din sate mai toþi au plecat,
ªi negura vremii pe moºi i-a-ngropat,
Când slinul uitãrii pe cruci s-a fixat,
Când amnezia în minþi peren a intrat,
Iar necromanþia s-a reinstalat,
Când morþii mai cântã: „Hristos a-nviat!”
Tu, fiul iubirii, binecrescut,
De ce-ai devenit, astãzi, fiul pierdut!? 

Revino-þi în fire, te-ntoarce acasã,
Tatãl iubirii te-aºteaptã la masã,
Huzurul sau lipsa, degrabã le lasã.
Deºi conºtiinþa aprig te-apasã,
Porneºte îndatã ºi fã cale-ntoarsã,
Fii slugã smeritã ºi credincioasã,
Din fiul pierzãrii, cel mort ºi-ngropat,
Vei fi fiul iubirii, cel înviat!

 IPS IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului



Vinerea din Sãptãmâna Luminatã
se numeºte Izvorul Tãmãduirii nu doar
pentru cã pomenim niºte minuni
petrecute la un izvor unde, prin mijlocirea
Maicii Domnului, la rugãciunea unui
împãrat, a þâºnit apã dintr-un izvor care,
prin ungerea cu ea a ochilor unui orb,
acesta ºi-a cãpãtat vederea. Evanghelia
acestei sãrbãtori ne mutã atenþia la o
chemare pe care trebuie sã o avem ºi
sã o trãim fiecare dintre noi în parte,
aceea de a deveni noi înºine izvor al
tãmãduirilor, adicã din inima noastrã sã
þâºneascã râuri de apã vie, cum spune
Sfânta Scripturã.

Fiecare dintre noi trebuie sã
devenim un izvor al tãmãduirii. Maica
Domnului este aceea care s-a arãtat ca
model întru lumea întreagã, în aceastã
privinþã. Ea ne-a învãþat cum poþi  sã-L ai
pe Hristos în tine ºi sã-L naºti pe Hristos,
sã-L oferi pe Hristos ca tãmãduire a lumii.
Hristos este tãmãduirea, dar izvorul
tãmãduirii este Maica Domnului. Hristos
este tãmãduirea semenilor noºtri, iar noi
trebuie sã fim izvor al acestei tãmãduiri,
adicã dinãuntrul nostru, din inima noastrã
trebuie sã izvorascã Mântuitorul ºi
Tãmãduitorul familiei noastre, al copiilor
noºtri, al vecinilor noºtri, al rudeniilor
noastre, al parohiei noastre, al generaþiei
în mijlocul cãreia Dumnezeu ne-a rânduit
astãzi sã trãim.

Ne plângem cã nu ne ascultã copiii,
cã nu ne înþelegem cu vecinii, cu rudeniile
ºi aºa mai departe, ei bine, soluþia este
la noi, noi înºine trebuie sã devenim izvor
al tãmãduirii celor din casa noastrã, celor
din familia noastrã, de pe strada noastrã,
din generaþia noastrã, din lumea în
mijlocul cãreia trãim. Ne frãmântãm
mereu cã sunt rãzboaie ºi veºti de
rãzboaie în lume, cã sunt cutremure ºi
cã poate veni un mare cutremur ºi peste
noi ºi aºa mai departe. Soluþia însã este
la noi, la fiecare în parte. Trebuie sã
devenim noi înºine izvor al tãmãduirii
lumii, sã devenim noi înºine un pântece
feciorelnic al Maicii Domnului. Din inima
noastrã nu trebuie sã iasã gânduri rele,
cuvinte deºarte, viclenii, bârfe, tot felul
de înjurãturi ºi aºa mai departe, ci din
inima noastrã trebuie sã izvorascã
Hristos care Se manifestã prin faptele

milosteniei, printr-o privire blândã, printr-un
cuvânt de mângâiere, printr-o sfãtuire
fie chiar ºi mustrãtoare, dar toate sã fie
spre creºterea duhovniceascã, spre
mântuirea ºi însãnãtoºirea celor din
jurul nostru. Aºa ne cheamã Evanghelia
Izvorului Tãmãduirii sã devenim noi
înºine ºi atunci, dacã am înþeles acest
sens al Sãptãmânii Patimilor ºi al
Sãptãmânii Luminate, dacã înþelegem
sensul Pãtimirii lui Hristos ºi al Învierii
Lui, cã toate se referã la noi înºine, la
pãtimirea noastrã, la purtarea crucii
noastre zilnice, la învierea noastrã la o
viaþã vie ºi nouã, la a fi altfel de oameni
decât am fost în trecut, atunci înseamnã
cã am înþeles sãrbãtoarea Învierii lui
Hristos, am înþeles ce înseamnã
Biserica, ce înseamnã sã vii la bisericã,
ce înseamnã a te mântui prin darul cel
mare pe care Biserica ni-l oferã, cã ea
însãºi este Izvor al Tãmãduirii pentru cã
aici Hristos Se naºte, Hristos aici
devine Trup ºi Sânge, Sfânta Împãr-
tãºanie.

În acest izvor al tãmãduirii venim
la Sfântul Maslu când suntem bolnavi,
venim la Spovedanie, pentru cã simþim
cã suntem pãcãtoºi ºi avem nevoie a
ne elibera de ele. Aducem morþii noºtri
la bisericã, pentru cã ºtim cã Biserica
este Izvor al Tãmãduirii sufletului de
pãcatele sale chiar ºi în ceasul morþii.
Venim ºi la botezul copiilor, ºtiind cã
aici Izvorul Tãmãduirii poate sã spele
pãcatul strãmoºesc ºi sã-i facã pe copiii
noºtri fii ai lui Dumnezeu dupã har. O
familie se formeazã venind în bisericã,
doi tineri se cununã în acest Izvor al
Tãmãduirii, al înnobilãrii lor, al iertãrii
pãcatelor tinereþii ºi al unirii într-un trup
al celor doi. Toate se fac în bisericã,
pentru cã noi credem cã Biserica este
un Izvor al Tãmãduirii. Prin urmare,
trebuie sã curãþãm acest izvor de orice
necurãþie, sã o pãstrãm curatã, trebuie
sã pãstrãm în ea acea evlavie, acea
liniºte caracteristicã locului de
rugãciune. De aceea nu este permis sã
vorbeºti în bisericã, sã faci lucruri care
nu se potrivesc cu atmosfera din
bisericã. Facem sfinþirea apei
sãptãmânal, pentru cã se pot întâmpla
lucruri necurate în bisericã, de exemplu,

dacã tinerele femei iau pastile anti-
concepþionale care îºi fac efectul în 2-3
zile. Acestea vin la bisericã ºi se poate
ca  tocmai atunci sã le moarã pruncul
abia zãmislit în pântece, pentru cã
pastila aceea nu-i permite sã se aºeze
acolo la locul unde trebuie sã-ºi dezvolte
viaþa în pântecul mamei. ªi atunci se
pot întâmpla în bisericã pãcate de
moarte, pãcate grozave ca ºi acesta sau
altele. Treci pe lângã cineva ºi întorci
capul în cealaltã parte ca sã nu-l vezi,
iatã alt pãcat de moarte. Nu trebuie sã
se întâmple aceste lucruri în bisericã,
pentru cã ea este un Izvor al Tãmãduirii
care trebuie curãþat de orice nelegiuire.
Nu e voie sã se facã aici lucruri care nu
se permit sã se facã într-un izvor, sã-þi
verºi necurãþirile tale în el, pentru cã de
acolo vor bea oamenii apã tãmãduitoare,
apã pentru alinarea setei sufleteºti.

Sãrbãtoarea Izvorului Tãmãduirii
trebuie sã ne conºtientizeze de
rãspunderea mare pe care trebuie sã o
avem faþã de inima noastrã, faþã de viaþa
noastrã personalã, de casa noastrã în
care locuim ºi care trebuie sã devinã ºi
ea un izvor al tãmãduirii celor dinlãuntrul
ei. Sã nu se întâmple în casele noastre
lucruri demonice, înjurãturi, sã nu
întinãm casa noastrã cu pãcate ale
desfrânãrii, ale hoþiei, ale cãlcãrii
poruncilor lui Dumnezeu, sã nu vorbim
în casa noastrã împotriva semenilor
noºtri, împotriva Bisericii, împotriva
preotului, împotriva slujbelor din bisericã
etc. Dar tot universul este un Izvor al
Tãmãduirii ºi câte pãcate nu facem
murdãrind acest izvor! De aceea suntem
bolnavi, de aceea lumea aceasta
alunecã pe drumul pieirii ei veºnice,
pentru cã ea însãºi se îmbolnãveºte din
cauza aerului întinat, din cauza
netãmãduirii de care are parte cu propria
ei participare ce întineazã acest izvor al
mântuirii care este universul pe care
Dumnezeu l-a creat pentru noi.

Sã devenim un izvor al tãmãduirii
semenilor noºtri, adicã sã devenim sfinþi,
cã asta înseamnã sã fii izvor al tãmãduirii
altora, sã devii sfânt. ªi chemarea
aceasta o avem din partea lui Dumnezeu
Care a zis: Fiþi sfinþi cãci Eu sunt Sfânt.
Amin!



Epifania Sfintei Treimi a adunat la
biserica din Viiºoara, în 6 ianuarie
2017, pe cei mai curajoºi creºtini care
au îndrãznit sã înfrunte gerul Bobotezei
ºi viscolul specific lui Gerar pentru a fi
pãrtaºi minunii.

Dupã sãvârºirea Utreniei ºi a
Sfintei Liturghii solemne în bisericã, în
unduirile imnelor invitaþiei la Ior-
danul tradiþional al parohiei, credin-
cioºii au ieºit stând în jurul Crucii de
gheaþã - tainã a Botezului lui Hristos
împlinit pe Golgota - ºi aºteptând ca,
odatã cu sfinþirea cea mare a apei, sã
se întâmple ºi cu ei aceeaºi minune
pentru înveºnicirea sufletelor în Taina
Sfintei Treimi. Stropirea cu Aghiazmã
Mare n-a mai fost altceva decât o nouã

zãmislire a Pruncului Dumnezeiesc în
pântecele unor inimi feciorelnice ce s-au
învrednicit lucrãrii Duhului Sfânt sub
dangãtul prelung al clopotelor - icoanã

cum nu se poate mai limpede a glasului
Tatãlui din Cer chemându-ne la
ascultarea Cuvântului dumnezeiesc
Care este Fiul Sãu, Iisus Hristos.



...în rolul lui Moº Ion Roatã

Poetul nepereche Mihai Eminescu
a fost omagiat la Viiºoara, duminicã,
15 ianuarie 2017, la împlinirea a 167
de ani de la naºterea sa, 15 ianuarie
1850. Dacã poporul Israel a avut un
geniu poetic în persoana regelui David
ai cãrui psalmi au pãstrat unitatea
poporului ales în jurul Templului din
Ierusalim în aºteptarea venirii Fiului lui
David în Betleemul Iudeii ºi a cãrui
faimã a strãbãtut veacurile pânã azi,
poporul român îl are pe Eminescu,
poetul nostru naþional nepereche, cum
îl numea George Cãlinescu.

În Marea Zi de Vineri, la apusul
soarelui, Cel Strãin a fost îngropat.
„Dã-mi mie pe Cel Strãin”, se tânguia
Iosif din Arimateea înaintea
guvernatorului Pilat, sã-L îngrop, cã
nu are cine sã se îngrijeascã de trupul
Sãu. La Viiºoara, Prohodul Domnului
a însemnat un ecou al acestui glas ºi
împlinirea liturgicã anamneticã. Fie
aceastã searã amintire neºtearsã în
inima copiilor, a tinerilor, a

Pomenit la Sfânta Liturghie, poetul
a fost evocat din faþa Sfântului Altar,
citindu-se ºi eseul special compus de
ÎPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului
ºi Bacãului, pentru aceastã zi festivã ºi
intitulat: Teofanie în duh eminescian.
Au fost recitate douã dintre poeziile
eminesciene: Rugãciunea unui
dac ºi Rugãciune, de cãtre Teodora ºi
Elena Roncea, ca preambul al
rugãciunii pentru veºnicã odihnã a
sufletului mereu tânãr al lui Mihai
Eminescu cu sfinþii în Împãrãþia lui
Dumnezeu.

credincioºilor ºi credincioaselor din
Viiºoara care au constituit cele ºapte
coruri ce-au doxologit punerea în
mormânt a Fiului lui Dumnezeu. În
dimineaþa Sâmbetei sâmbetelor a fost
sãvârºitã Liturghia în iad. Hristos
desãvârºeºte iertarea celor pentru
care ne-am rugat în sâmbetele Postului
Mare. Fie învierea lor preambul al
bucuriei învierii lui Hristos în noaptea
tainicã a Paºtelui celui nou. Amin.



Imnele pascale au rãsunat la
Viiºoara ºi în anul mântuirii, 2017.
Primind Sfânta Luminã de la
Ierusalim, credincioºii parohiei au

Hristos a murit pentru ca noi
viaþã veºnicã sã avem. Eram robi
pãcatului ºi El S-a fãcut pãcat pentru
noi, plãtind amarul preþ cerut ca sã
fim noi eliberaþi de sub osânda lui.
Înþelegem mai uºor acest tainic
eveniment mântuitor gândindu-ne la
moartea eroilor noºtri ca noi sã fim
liberi într-o þarã a noastrã,
independentã ºi unitarã.

În acest sens, la Înãlþarea
Domnului, cinstim ºi pe eroii
neamului nostru, ca sã înþelegem din
jertfa lor ce a însemnat Jertfa lui Iisus
Hristos pentru omul cãzut rob
pãcatului ºi, preþuind Jertfa lui
Hristos, sã învãþãm a evoca ºi þine
minte jertfa eroilor noºtri necesarã
pentru libertatea noastrã.

La Viiºoara, de Praznicul Înãlþãrii
Domnului, la Sfânta Liturghie au fost
pomeniþi eroii din Primul ºi Cel De-al
Doilea Rãzboi Mondial ca ºi veteranii

împletit imnele pascale „cu tunetele
Dumnezeirii” ºi „scânteierile lumâ-
nãrilor” cu „razele fulgerelor”, cum
exclamã entuziast sirianul Efrem.

Fie Învierea Domnului pãºune
duhovniceascã în tinda Veºniciei,
anticamerã a Raiului fãgãduit.
Hristos a Înviat! Adevãrat a Înviat!

din al Doilea Rãzboi Mondial plecaþi la
Domnul dupã aceea. La ora 12:00, în
sunetul clopotelor, s-a sãvârºit
Parastasul pentru eroii Viiºoarei, din
partea Primãriei ºi a Consiliului Local
al comunei Târgu-Trotuº fiind depusã
o coroanã prin Doamna Viceprimar
Lenuþa Postolache prezentã la
eveniment, iar copiii de la Grãdiniþa din
Viiºoara, însoþiþi de Doamna
Educatoare Elisabeta Puluc, au depus
flori la Monumentul eroilor Viiºoarei
aflat la poarta bisericii.

Fie ca sentimentul sacru al
patriotismului sã-ºi afle sãlaº în
generaþiile de azi ºi în cele ce vin dupã
noi, neuitând nicicând jertfa eroilor
noºtri pentru neatârnarea scumpei
noastre patrii România.

Veºnicã sã le fie memoria!



Viişoara văzută de pe Arcaciu

Sãrbãtorile Troiþelor Viiºoarei au debutat, în anul
2017, la Valea Podului, la hramul Troiþei Sfintei Treimi

Hramurile Troiþelor Viiºoarei, intrate
în tradiþia locului, au debutat în acest an,
2017, de praznicul Sfintei Treimi la Troiþa
de la Valea Podului. La ora 19:00, în
ziua de luni, 5 iunie 2017, la capãtul unei
zile toride, fântânile din preajmã ºi Troiþa
însãºi ne-au adunat în acest loc oferit lui
Dumnezeu, loc menit sã ne aducã aminte,
trecând prin el, de Sfânta Treime ºi de

În miez de sãrbãtoare a Sfinþilor
Apostoli Petru ºi Pavel, credincioºii
Viiºoarei s-au oprit sub soarele
torid de început de Cuptor la Troiþa
închinatã corifeilor Apostolilor ºi
înãlþatã prin dragostea familiei
Lucian ºi Mihaela Vrânceanu, în
amintirea unicului fiu Paul-Vlãduþ
plecat prematur din aceastã lume.
Hramul Troiþei a însemnat slujba
sfinþirii apei, Acatistul Sfinþilor

Hramul Troiþei
Sfinþilor Petru

ºi Pavel

cei care s-au ostenit cu ridicarea Troiþei.
În acest an, lângã Troiþã a fost ziditã o
masã prin osteneala familiei Costicã B.
Sãpunaru, din Viiºoara, masã de piatrã
ce va aduce aminte trecãtorilor de Sfânta
Masã din Altar, poate ºi trezindu-le dorul
dupã Darul ce ni-l oferã aceastã Masã
tainicã. La Valea Podului se contureazã
un complex spiritual, Troiþa, Masa ºi

Fântâna aºezate în linie dreaptã vor fi
izvoare de învãþãturã pentru generaþiile
care vin. Sãrbãtoarea hramului din acest
an a însemnat slujba sfinþirii apei, Acatistul
Sfântului ºi de viaþã fãcãtorului Duh ºi
rugãciune pentru sãnãtatea ºi mântuirea
credincioºilor. Dumnezeu sã primeascã
dragostea viiºorenilor pentru cinstirea
Sfintei Treimi.

Apostoli Petru ºi Pavel ºi rugãciune
pentru sãnãtatea ºi mântuirea celor
prezenþi la eveniment. Fie ca
popasul duhovnicesc din miezul
zilei de 29 iunie 2017 sã se înscrie
în rândul celorlalte binecuvântate

ale parohiei cu folos de mântuire
sufleteascã. Sãrbãtoarea s-a
sfârºit printr-un praznic de obºte
oferit de familia Lucian ºi Mihaela
Vrânceanu întru pomenirea ºi
iertarea pãcatelor fiului Paul-Vlãduþ.
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Popas duhovnicesc la bustul ºtefanian de la Viiºoara
În seara zilei de 2 iulie 2017, la

ora 19:00, bustul ºtefanian din Viiºoara
a adunat în juru-i credincioºi viiºoreni
care au evlavie cãtre Sfântul Voievod
ªtefan cel Mare.

S-a sãvârºit slujba sfinþirii apei ºi
Acatistul mãritului Voievod, dupã care
rugãciunea Bisericii s-a adãugat celei
a Sfinþilor ºi a Maicii Domnului care
împreunã înseamnã mijlocirea lui
Hristos cãtre Dumnezeu Tatãl, ºtiind
bine cã toþi Sfinþii dimpreunã cu Maica
Domnului ºi cu toþi credincioºii
formeazã acest Trup tainic al lui Hristos

Continuând, cu binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Ioachim,
tradiþia frumoaselor hramuri ale troiþelor
din parohia Viiºoara, a venit rândul celei
închinate Sfântului Proroc Ilie
Tesviteanul sã ne adune în juru-i spre
sfat cu prorocul focului ºi al munþilor,
înflãcãratul Ilie cel care de douã ori câte
cincizeci de oameni a mistuit cu flãcãrile
mâniei dumnezeieºti pentru cã s-au
încumetat sã ridice cuvânt de înlãnþuire
pentru cel cu glasul ca para focului. ªi

Sãrbãtoare de hram la troiþa „Sfântul Proroc Ilie”

care este Biserica ºi al cãrei glas de
rugãciune este glasul Lui mijlocitor
cãtre Tatãl.

În final, cei prezenþi ºi-au împãrþit
daruri în cinstea pomenirii Sfântului
ªtefan cel Mare.

care a fãgãduit grea pierzare pentru
nelegiuitul Ahab, câinii ºi porcii
lingându-i sângele scurs pe spiþele
carului, iar pentru Izabela ºi mai cruntã
pedeapsã: trupul ei care s-a hrãnit cu
jertfele idolilor va fi ºfâºiat de câinii de
sub zidul palatului unde avea sã cadã
de la etajul casei pentru totdeauna. La
troiþa din Viiºoara închinatã dreptului Ilie
ne-am adunat în seara zilei de 20 iulie
2017 la un popas de smeritã rugãciune.
S-a fãcut sluijba sfinþirii apei ºi s-a citit

Acatistul Sfântului Proroc Ilie cu
rugãciunea îndãtinatã cãtre Dumnezeu
pentru iertarea pãcatelor ºi zile bune.
Sã ne fie prieten Sfântul Ilie, fãgãduind
cã-i vom da prescura pe care ne-o va
cere prorocul când Dumnezeu îl va
trimite sã primeascã de la noi daruri
pentru jertfa Liturghiei. ªtiind de-acum
cã, de-i vom oferi lui Hristos puþinul
nostru întreg, El nu ne va lãsa sã ducem
lipsã de pâine ºi de untdelemn toatã viaþa
trãitã în Sarepta acestui veac.



Popas duhovnicesc la Troiþa închinatã Sfintei Cruci

Pe 1 august, în chiar prima zi a
Postului Adormirii Maicii Domnului,
prãznuim „Scoaterea cinstitei ºi de
viaþã fãcãtoarei Cruci a Domnului”.
Sinaxarul zilei ne aminteºte cã, în
acelaºi timp, doi împãraþi creºtini, al
Greciei ºi al Rusiei, pornind la rãzboi
împotriva pãgânilor, au luat cinstitul
lemn al Sfintei Cruci a Domnului ce-l
aveau ca odor nepreþuit purtându-l în
fruntea oºtirii dimpreunã cu icoana
Maicii Domnului cu Pruncul în braþele
sale, ºi astfel au câºtigat biruinþa
aºteptatã. Ca semn de aducere aminte
a minunii, au hotãrât ca în ziua de 1
august a fiecãrui an sã se serbeze
Sfânta Cruce a Domnului.

La Viiºoara, troiþa de la intrarea
în parohie dinspre Târgu-Trotuº,

închinatã acestei zile ºi-a sãrbãtorit
hramul duminicã, 30 iulie 2017. Cu
binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
nostru Pãrinte Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului, credincioºii
prezenþi au fost binecuvântaþi cu apa
sfinþitã ºi au înãlþat cãtre Dumnezeu
imnul Acatistului Sfintei Cruci,
cerându-I în glas de ectenii sãnãtate,
mântuire ºi izbãvire din necazuri.

„Când privim Sfânta Cruce cu Domnul
þintuit pe ea, o sabie trebuie sã ne
strãpungã inima, precum s-a împlinit
profeþia Dreptului Simeon grãitã Maicii
Domnului, ºtiind cã Hristos a luat
asupra Sa pe Cruce pãcatele noastre.
Cu aceastã conºtiinþã sã începem
Postul Adormirii Maicii Domnului,
însoþind-o pe Maica Preacuratã de la
Golgota la Sion, de unde ºi-a
îmbrãþiºat Fiul coborât de pe Cruce
pânã unde Fiul i-a îmbrãþiºat sufletul
luându-l lângã Sine” – a spus pãrintele
paroh la încheierea slujbei.

Sãrbãtoarea s-a înscris în ºirul
binecuvântat al hramurilor troiþelor
parohiei, o tradiþie cu folos sufletesc
aparte în contextul activitãþilor
misionare ale Bisericii.



Lângã Troiþa „Schimbarea la Faþã”, din Vãratici
Amurgul zilei din 6 august 2017

s-a lãsat peste plaiurile Viiºoarei
adunând la un popas duhovnicesc de
hram în jurul troiþei „Schimbarea la
Faþã a Domnului” pe credincioºii care
s-au lãsat atraºi de chemarea pe
taborul Vãraticilor în rãcoarea serii. Cu
binecuvântarea IPS Ioachim, s-a
sãvârºit aici slujba sfinþirii apei ºi
Acatistul Schimbãrii la Faþã a

Domnului, totul încheindu-se cu o
rugãciune pentru sãnãtatea ºi
mântuirea tuturor ºi cu un cuvânt de
învãþãturã despre semnificaþia
teologicã a Praznicului: „Douã trãiri
speciale au copleºit treimea Apostolilor
pe Tabor: prima a fost de uimire la
vederea luminii necreate, copleºire de
frumuseþea nelumeascã a Cuvântului,
a doua de înspãimântare la auzul

glasului dumnezeiesc poruncind sã
ascultãm de Cuvântul cel preafrumos.
Sunt cele douã trãiri ce ni se cer pe
orice Tabor ne-am afla, Liturghia fiind
piscul cel mai înalt al Revelaþiei divine.
Bucurie pentru vederea Celui Nevãzut,
înfricoºare pentru greutatea ascultãrii de
El.” O agapã din roadele pãmântului a
pecetluit iconomic popasul duhovnicesc
din 6 august de la Viiºoara.

„Douã bunuri ne aduce nouã
harul cel sfânt prin Botezul
renaºterii, dintre care unul
covârºeºte nemãrginit pe
celãlalt. Cel dintâi ni se
dãruieºte îndatã, cãci ne
înnoieºte în apa însãºi ºi
lumineazã toate trãsãturile
sufletului, adicã «chipul»
nostru, spãlând orice zbârciturã
a sufletului nostru. Iar celãlalt
aºteaptã sã înfãptuiascã
împreunã cu noi ceea ce este

«asemãnarea». Deci când începe
mintea sã guste întru multã simþire
din dulceaþa Preasfântului Duh,
suntem datori sã ºtim cã începe
harul sã zugrãveascã, aºa zicând,
peste chip, asemãnarea. Cãci
precum zugrafii desemneazã întâi
cu o singurã culoare figura omului,
apoi, înflorind puþin câte puþin
culoarea prin culoare, scot la
arãtare chipul viu al celui zugrãvit
pânã la firele pãrului, aºa ºi sfântul
har al lui Dumnezeu readuce întâi

prin Botez «chipul» omului la
forma în care era când a fost
fãcut, iar când ne vede dorind
cu toatã hotãrârea frumuseþea
«asemãnãrii» ºi stând goi ºi fãrã
fricã în atelierul lui, înfloreºte o
virtute prin alta ºi înalþã chipul
sufletului din strãlucire în
strãlucire, dãruindu-i pecetea
asemãnãrii.“
(Diadoh al Foticeii, Filocalia I, ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 463-
464).



13 mai 2010

Popas duhovnicesc la Troiþa din Viiºoara
închinatã Sfintei Parascheva

Sub omoforul Vlãdicãi de la
Roman, a IPS Ioachim, credincioºii
Viiºoarei au fãcut popas duhovni-
cesc în seara sãrbãtorii Sfintei
Parascheva, 14 octombrie 2017, la
troiþa de „pe câmp”, cum îi spun
localnicii, care-i poartã hramul.
Atmosfera sãrbãtoreascã s-a împletit
ºi cu un soare destins, mediu nespus
de prielnic pentru aºezare du-
hovniceascã ºi popas fãrã grabã
împreunã cu mult milostiva noastrã
maicã Parascheva.

Dupã slujba sfinþirii apei ºi a
reaºezãrii iar ºi iar întru sfinþenie a
locului, s-a fãcut slujba Paraclisului
Sfintei Parascheva la care s-au
adãugat rugãciuni pentru ajutor
ceresc în nevoile zilnice ale
credincioºilor.

În cuvântul de sfãtuire a fost
readusã în atenþie legãtura dintre
textul Apostolului sãrbãtorii citit la
Sfânta Liturghie ºi cel al Evangheliei,

cu accent deosebit pe judecata Fiului
lui Dumnezeu de cãtre fariseul
Simon care nu ºi-a vãzut pãcatele
sale în praful de pe picioarele
Mântuitorului, drept pentru care nici
nu s-a sinchisit sã I le spele, în
contrast cu pãcãtoasa care ºi le-a
recunoscut ºi cu lacrimi ºi cu mir a
spãlat picioarele Domnului, semn

vãzut al recunoºtinþei pentru iertarea
pãcatelor ei multe. A gândi rãu faþã
de Dumnezeu ºi de Biserica Lui nu-i
decât al acelora care se cred drepþi
ºi nu-ºi vãd propriile pãcate.

Dar ºi a consimþi cu cei ce
batjocoresc Biserica inclusiv prin
mass-media, o fac doar cei care
socotesc cã n-au pentru ce se
apleca la scaunul Spovedaniei.

Încheierea popasului duhov-
nicesc la troiþa Sfintei Parascheva
s-a fãcut cu degustãri de-ale
Martei aºezate pe masa dragostei
de credincioasele parohiei.

„Diavolul dispreþu-
ieºte pãcatele cele mici,
cãci altfel nu poate con-
duce spre cele mai mari.“
(Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 296)

„Celui ce flãmânzeºte
pentru Hristos, harul i se
face hranã; celui ce în-
seteazã, bãturã preadulce;
celui ce tremurã de frig,
hainã; celui ostenit, odihnã;
celui ce se roagã, deplinã
încredinþare; celui ce plân-
ge, mângâiere.“
(Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 325).



Credincioºi temerari la hramul Troiþei
închinatã Sfinþilor Arhangheli

Mihail ºi Gavriil
Troiþa închinatã Sfinþilor

Arhangheli Mihail ºi Gavriil, situatã
la intrarea în Viiºoara dinspre
Târgu-Ocna, a adunat în juru-i la
praznic de hram, 8 noiembrie 2017,
pe cei mai temerari credincioºi ai
parohiei, vremea incomodã mai
degrabã îmbiind a rãmâne în casã
decât a ieºi din ea.

Cu toatã asprimea ceþii ºi a
burniþei continue, sub mantia de foc
a Arhanghelilor ne-am adãpostit
aducându-le prinos de recunoºtinþã
prin Acatistul citit ºi rugãciunile

îndatorate pentru nevoile mântu-
itoare ale credincioºilor noºtri.

Un dar de la Dumnezeu este
îngerul nostru pãzitor încã din
momentul zãmislirii. Dar Dumne-
zeu oferã un înger ca dar de nuntã
ºi familiei, când ea se constituie
prin Taina Cununiei - o pereche
necununatã este lipsitã de acest
înger ocrotitor, de aceea e
stringentã Cununia religioasã, Taina
Nunþii. O parohie are ºi ea îngerul
ei - Apocalipsa îl recunoaºte
ascuns în pãstorul duhovnicesc al

Bisericii -, un Neam îºi are ºi el
îngerul lui cãlãuzitor.

ªi comunitatea restrânsã de la
Troiþa din Viiºoara închinatã
Sfinþilor Arhangheli ºi-a avut îngerul
ei, cãci unde sunt doi sau trei
credincioºi adunaþi în numele lui
Iisus Hristos, mantia unui înger
celest o apãrã de intemperiile
veacului. Prin urmare, înfruntarea
vremii neprielnice de dragul
Mântuitorului Iisus Hristos ºi a
Sfinþilor Îngeri nu rãmâne nicicând
nerãsplãtitã de Dumnezeu.



În Duminica dinaintea Înãlþãrii
Sfintei Cruci, 10 septembrie
2017, câþiva credincioºi temerari ai
Viiºoarei au urcat pe vârful Arcaciului
sã-ºi plece genunchii la Crucea ce
strãjuieºte de acolo Valea Trotuºului,
de la Mãgura Ocnei pânã dupã
Oneºti, ºi plaiurile dinspre nord cu
dealul Coºna pânã pe crestele
îndepãrtate ale Oituzului. S-a sãvârºit
slujba sfinþirii apei ºi Acatistul Sfintei
Cruci cu rugãciunile îndãtinate pentru
binele ºi mântuirea tuturor. Au fost
apreciate eforturile financiare ºi fizice
fãcute la ridicarea acestei Cruci
imense care atrage privirile multor mii
de cãlãtori ce zãresc Crucea

În dupã amiaza Duminicii de dupã
Înãlþarea Sfintei Cruci, 17 septembrie
2017, cu binecuvântarea IPS Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
la Viiºoara s-a continuat tradiþia
pelerinajelor locale, de aceastã datã
la Crucea aºezatã în vârful dealului
Docmana ce strãjuie spre rãsãrit
parohia, dar ºi o bunã parte a Vãii
Trotuºului, panorama ce se deschide

Pelerinaj la Crucea de pe Docmana,
17 sept. 2017

Pelerinaj la Crucea de pe Arcaciu,
10 sept. 2017

de lângã aceastã Cruce oferind privirii
un splendid orizont scãldat în razele
soarelui lunii septembrie.

Popasul duhovnicesc a cuprins
sãvârºirea slujbei sfinþirii apei ºi
rostirea solemnã a Acatistului Sfintei
Cruci la care s-au adãugat rugãciuni
pentru toatã trebuinþa ºi un cuvânt de
învãþãturã despre importanþa vederii
Crucii lui Hristos de cãtre cãlãtorii de
pe cãile Vãii Trotuºului care o zãresc
atârnând de cer, mai ales noaptea

când conturul de luminã o face vizibilã
de la mare distanþã. Ceea ce s-a
întâmplat odinioarã cu marele
Constantin cãruia apariþia Crucii pe
cer l-a inspirat pentru a schimba cursul
istoriei, se poate întâmpla ºi în
vremurile din urmã când privirile
multora se vor intersecta cu semnul
luminos ºi victorios al Crucii Domnului
înãlþat pe cãpãþâne de deal ca prinos
de recunoºtinþã pentru Jertfa
mântuitoare a lui Hristos de pe Golgota
Ierusalimului.

Domnului, mai ales noaptea,
spânzurând între pãmânt ºi cer în arcul
de luminã ce-i aratã forma
maiestuoasã pe cer. Fie ca rugãciunile
tuturor acestor privitori sã fie
adãugate ca rãsplatã veºnicã celor
care au jertfit ceva întru arãtarea

Crucii Domnului pe aceastã culme a
Arcaciului, dar ºi pentru toþi ctitorii de
biserici ºi locaºuri sfinte care sunt
locuri prielnice peste veacuri pentru
gânduri înãlþate cãtre Tronul
Preasfintei Treimi.

Slavã lui Dumnezeu pentru toate!



Botez la Viiºoara:
David Roncea

Duminicã, 28 mai 2017, la
Viiºoara a fost sãvârºitã Taina
Sfântului Botez pruncului David, fiul
pãrintelui Elisei Roncea ºi al
doamnei preotese Maria, naºi fiindu-i
pãrintele protopop Ioan ºi doamna
preoteasã Otilia Bârgãoanu.
Înconjurat de un sobor de preoþi,
pãrintele protopop Ioan ºi-a adãugat
încã un fiu duhovnicesc familiei
spirituale, cuvântul de învãþãturã
cuprinzând temele teologice ale
apei ºi focului lucrãtoare în
desfãºurarea Tainei. A urmat un
program de cântare psalmicã ºi de
cuvinte ziditoare de suflet, agapa
frãþeascã încheind seara de mister
baptismal de la Viiºoara.

Sã creascã mare ºi plin de har
pruncul David! La mulþi ani!

Au primit Taina Sfântului Botez, în anul 2017, la Viiºoara:

Botez la Viiºoara:
David-Cristian Bucuricã

În ajun de sãrbãtoare ºtefanianã,
sâmbãtã, 1 iulie 2017, familia Costel
ºi Mihaela Bucuricã ºi-a oferit pruncul
David-Cristian naºilor Dorel ºi
Ramona Grab pentru a fi botezat în
numele Sfintei Treimi spre devenirea
întru moºtenitor al Cerului. Ca fiul din
Evanghelie care s-a întors la tatãl sãu
ºi a fost îmbrãcat în hainã nouã, actul

Botezului sãvârºit la biserica din
Viiºoara l-a îmbrãcat ºi pe David-
Cristian în haina luminoasã a
Dumnezeirii, redându-i dreptul de a
fi moºtenitor al fãgãduinþelor
Mântuitorului Hristos Care a zis cã
pregãteºte un loc în Rai pentru cei
credincioºi.

La mulþi ani, David-Cristian!

Botez la Viiºoara:
Maria Sfârlea

Pe 18 august 2017, la Viiºoara
a avut loc botezul pruncei Maria,
fiica familiei Ionuþ ºi Andreea
Sfârlea, naºi fiindu-i familia Ion ºi
Liliana Leca din Oneºti. O nouã
moºtenitoare a Împãrãþiei Cerurilor
a ieºit din baia Botezului, pecetluitã
pentru viaþa veºnicã prin Taina
Mirului ºi copãrtaºã dumnezeirii
prin Taina Sfintei Împãrtãºanii. Fie
ca prunca Maria sã punã în valoare
darurile nemaipomenite primite în
Tainele de inþiere în viaþa
duhovniceascã. La mulþi ani, Maria!

Botez la Viiºoara:
Alessia-ªtefania Jugaru

Tot în data de 18 august 2017
ºi în aceeaºi apã a botezului a

primit Taina morþii ºi învierii cu
Hristos ºi prunca Alessia-ªtefania,
fiica familiei Marian ºi Alexandra
Jugaru, naºi fiindu-i Liliana Dãnãilã
cu fiica sa Andreea. În haina albã
înfãºuratã dupã ieºirea din apa
încreºtinãrii sale, Alessia-ªtefania
dimpreunã cu Maria ºi cu naºii lor
au format lanþul de aur al moºte-
nitorilor Raiului înscriindu-se într-un
dans solemn pe orbita Evangheliei
ºi a Crucii în vederea câºtigãrii
moºtenirii celei nestricãcioase.

La mulþ ani, Alessia-ªtefania!

Botez la Viiºoara:
Luca-ªtefan Pavalache

Pe braþele naºilor Adrian-
Constantin ºi Elena-Daniela
Lascãr, din Bucureºti, pruncul
Luca-ªtefan al familiei Adrian ºi
Daniela-Alexandra Pavalache, din
Viiºoara, a fost adus pentru a primi
Taina Sfântului Botez. Cei care l-au
primit ºi nãscut au devenit pãrinþi,
pãrinþii pãrinþilor pruncului au
devenit bunici, Biserica s-a
bucurat de un mãdular sãnãtos
adãugat trupului ei mistic. Un copil
botezat este o bucurie pentru
Univers. Slavã lui Dumnezeu
pentru toate.

La mulþi ani, Luca-ªtefan,
sãnãtate pãrinþilor, bucurie
naºilor!



Nica Andreea, 11 ani

Botez la Viiºoara:
Alexandru Mihai

Tisescu

Purtat pe braþele naºilor Mircea
Lucian Dumitriu ºi Cornelia Gina
Dumitriu, din Târgu-Ocna, pruncul
Alexandru Mihai Tisescu a devenit
creºtin prin Taina Botezului
sãvârºitã în biserica din Viiºoara.
Rod al pãrinþilor sãi, Vasile Tisescu
ºi Mihaela-Mirela Fichitiu, din
Viiºoara, pruncul botezat, miruit ºi
împãrtãºit cu dumnezeiasca hranã
ne-a arãtat cum trebuie sã devenim
fiecare, dupã cuvântul Mântui-
torului: de nu vã veþi face ca niºte
prunci, nu veþi vedea Împãrãþia
Cerurilor.

Fie ca Alexandru Mihai sã
creascã mare, sã fie sãnãtos ºi sã
trãiascã mulþi ani spre bucuria
naºilor ºi a pãrinþilor sãi.

Botez la Viiºoara:
Ioana -ªtefania Sitaru

Sâmbãtã, 21 octombrie 2017,
prunca Ioana-ªtefania Sitaru, fiica
pãrinþilor Constantin Sitaru ºi Adelina
Tremel din Viiºoara, a primit Taina
Dumnezeiescului Botez, ungerea cu
Sfântul ºi Marele Mir ºi cuminecarea
cu Dumnezeiasca Împãrtãºanie.
Cea mai fericitã zi pentru ea aceasta
a fost, martorii bucuriei fiindu-i naºii
Ioan ºi Elena-Mãdãlina Sitaru, din
Oneºti. Fericitul început sã i se
desãvârºeascã prin fiecare Sfântã

Liturghie, încununarea deplinã fiindu-i
în Împãrãþia lui Dumnezeu.

La mulþi ani, Ioana-ªtefania!

Botez la Viiºoara:
Ilaria Stanciu

Pe 28 octombrie 2017 a avut
loc, la Viiºoara, Taina Sfântului
Botez pentru prunca Ilaria, fiica lui
Ionatan ºi Eliza Stanciu, din Târgu-
Ocna, purtatã pe braþele naºei
Teodora Roncea. Fie-i haina
botezului nelepãdatã pânã la
capãtul vieþii. Îi dorim sãnãtate ºi sã
trãiascã anii vieþii în credinþa
ortodoxã, pentru a primi rãsplata
cuvenitã celor ce în credinþã s-au
sãvârºit. La mulþi ani, Ilaria!

Botez la Viiºoara:
Denis-ªtefan Radu

Pe 25 decembrie 2017 a avut
loc Taina Sfântului Botez pentru
pruncul Denis-ªtefan Radu, fiul
familiei Grigore-Ionuþ ºi Iuliana-
Nicoleta Radu, naºi fiindu-i familia
Ionuþ ºi Rozina Hoha, din Viiºoara.
Scufundarea totalã a trupului în apa
botezului ne aratã cã toate
mãdularele sunt trecute prin moarte
spre înviere, fiecare parte a trupului
îmbrãcându-se în Hristos. Sã
creascã credincios ºi sãnãtos
Denis-ªtefan. La mulþi ani!

Botez la Viiºoara:
Gabriel Radu

Pe 26 decembrie 2017, pe
braþele naºelor Lenuþa cu fiica Adina
Ursache, din Viiºoara, a fost adus
spre încreºtinare pruncul Gabriel, fiul
familiei Iulian-Gabriel ºi Ionela Radu.
Rãspunderea duhovniceascã a
naºului pentru creºterea spiritualã a
finului este o cruce nouã care se
adaugã celei personale ºi trebuie
purtatã cu grijã, ea uºurându-se pe
mãsurã ce finul începe a-ºi mãrturisi
credinþa ºi a porni cu bucurie pe calea
Domnului. Sã creascã credincios
Gabriel întru mulþi ºi fericiþi ani!

Botez la Viiºoara:
Daria-Costina Drãgan

În ziua când Biserica îl 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 fii 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 Dumne-
zeu arãtatã iconic de Sfântul Altar.

Sã creascã mare ºi credincioasã
Daria-Costina! La mulþi ani!



Au primit Taina Sfintei Cununii,
în anul 2017, la Viiºoara:

Nuntã la Viiºoara:
Doru ºi Cristina-Elena Chiricheº

Doru Chiricheº, din Oneºti, ºi Cristina-Elena Chiticaru
din Viiºoara, însoþiþi de naºii ieºeni Marius-Constantin ºi
Ioana Ursache Hanganu, ºi-au unit mâinile pentru împreunã-
cãlãtorie pe calea vieþii prin Taina Nunþii. Sâmbãtã, 23
septembrie 2017, a fost ziua când mirele Doru a simþit cã
os din oasele lui este mireasa Cristina pe care Dumnezeu
i-a dat-o ca ajutor, soþie ºi mamã pe calea vieþii. Fie ca
acest dar sã fie recunoscut de fiecare ca venind cãtre sine
din voia lui Dumnezeu. Sã fie fericiþi în ambianþa iubirii
familiei binecuvântate pe care au format-o prin Taina Nunþii.

La mulþi ani, Doru ºi Cristina Chiricheº!

Cununie la Viiºoara:
Ionuþ Crãciun ºi Denisa Lungu

La Viiºoara s-a sãvârºit prima Tainã a Cununiei pe
anul 2017, sâmbãtã, 26 august, mirii fiind Ionuþ Crãciun ºi
Denisa Lungu, iar naºi, familia Cãtãlin ºi Oana Barna, din
Oneºti. Pãrinþii mirelui, Ioan, trecut la cele veºnice, ºi Nela-
Stela Crãciun, dimpreunã cu cei ai miresei, Adrian ºi Doina
Lungu, ºi-au aºezat rugãciunile lor la temelia casei copiilor
spre întãrire veºnicã întru iubire nemuritoare. Fie ca
dragostea dintre ei sã rãmânã nezdruncinatã pânã la moarte.
Dar cum dragostea este mai tare decât moartea, ne rugãm
lui Dumnezeu ca Ionuþ ºi Denisa sã trãiascã întru mulþi ani
fericiþi, cu sãnãtate ºi fericire.

O nouã familie la Viiºoara:
Mihail ºi Camelia-Mariana

Pruteanu

Însoþiþi de naºii Ciprian ºi Oana-Mãdãlina Palade, din
Bucureºti, tinerii Mihail Pruteanu, din Viiºoara, ºi Camelia-
Mariana Gogoi, din Oneºti, au stat în faþa Sfîntului Altar al
bisericii din Viiºoara, în data de 23 septembrie 2017, pentru
a primi Taina Sfintei Cununii. O nouã familie adãugatã la
comunitatea parohialã este o mãrturie a credinþei
strãmoºeºti pãstratã cu evlavie într-un veac al necredinþei
ºi secularizãrii galopante în care trãim. Sã rãmânã aceastã
mãrturie nestinsã, dragostea fluturând ca un steag peste
casa mirilor Mihail ºi Camelia.

La mulþi ani tinerei familii!

Noi podoabe pentru
înmormântãri

ºi cristelniþã nouã
sfinþite la Viiºoara

La sfârºitul Sfintei Liturghii din Duminica a
6-a dupã Rusalii, 16 iulie 2017, la Viiºoara s-a
oficiat sfinþirea unei serii noi de podoabe pentru
înmormântãri (doi serafimi, douã felinare ºi doi
prapori) ºi a unei cristelniþe noi pe care familia
Costel ºi Mihaela Puluc cu fiii Cosmin ºi Andra
le-au donat bisericii.

Ne rugãm lui Dumnezeu sã întoarcã însutit
donatorilor jertfa fãcutã de bunãvoie ºi cu multã
dragoste întru pomenirea mamei Silvica ºi a
tuturor celor adormiþi ai familiei.

Mulþi ani sã trãiascã cu sãnãtate ºi spor
duhovnicesc tuturor!



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

Dupã o lungã suferinþã,
Ileana Aanei, din Viiºoara,

a trecut la Domnul

La vârsta de 88 de ani, dupã o
suferinþã care o legase nemiºcatã de
scaunul ei, Ileana Aanei, din Viiºoara,
a scãpat, precum pasãrea din laþ, de
aceastã apãsãtoare stare de neputinþã,
trecând la Domnul pe data de 18
ianuarie 2016. Fiica ei, Ileana, care a
îngrijit-o cu deosebitã afecþiune în toþi
aceºti zece ani de neumblare, a rãmas
orfanã ºi de mamã, dimpreunã cu fraþii
ei. Dumnezeu sã le rãsplãteascã
dragostea jertfelnicã pentru mama lor.
Iar sufletul ei sã fie slobozit de
Dumnezeu în corturile sfinþilor.
Sâmbãtã, 21 ianuarie, la ora 10:00, a
fost înmormântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

Maria Goagã, la 93 de ani,
s-a adãugat la pãrinþii sãi

Viaþa omului este ca un abur, chiar
de ar fi bogatã în ani. Se aratã puþin,
apoi piere. Aºa a fost ºi viaþa
credincioasei noastre Maria Goagã
care la vârsta de 93 de ani a încetat sã
mai fie cu trupul printre noi. Legatã de
Bisericã într-un mod aparte, soþul
fiindu-i cântãreþ bisericesc de mare

cinste, a venit vremea ca ºi ea, pe 22
ianuarie 2017, sã plece la Domnul.
Marþi, 24 ianuarie, a fost
înmormântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

Tasica Nistor, din Viiºoara,
a plecat dintre noi

Obositã de calea grea a vieþii,
vãduva Tasica Nistor, la vârsta de 82
de ani, ne-a pãrãsit pentru totdeauna.
A trecut la cele veºnice pe 31 ianuarie
2017, joi, 2 februarie, la ora 12:00,
fiind înmormântarea. Mamã a trei
copii, a simþit, vãduvã fiind, despãrþirea
prematurã ºi de fiul Viorel plecat de
prea tânãr din aceastã lume. Ultimii ani
i-a petrecut la fiica ei de la Oneºti care
a îngrijit-o cu dragoste pânã la capãt.

Dumnezeu sã o ierte!

Neculai Nica, din Viiºoara,
a plecat din aceastã lume

Nica Neculai, la vârsta de 70 de
ani, a plecat din aceastã lume pe 2
februarie 2017, adãugând la numãrul
vãduvelor din parohie încã una, pe soþia
sa Ileana. Psalmistul a grãit în imnele
sale cã viaþa omului este 70 de ani.
Când te apropii de acest hotar, te

gândeºti cã ceea ce urmeazã e darul
lui Dumnezeu, ca de altfel ºi ce a fost
pânã atunci. Pentru Neculai Nica
hotarul atins a fost ºi limita acestei vieþi.
Cele trei zile de priveghere nu sunt
altceva decât trecerea peste pragul
Veºniciei, despãrþirea vremelnicã de cei
dragi ºi începerea unei vieþi nemateriale.
Duminicã, 5 ianuarie, la ora 12:30, a
fost  înmormântarea.

Dumnezeu sã-l ierte!

A trecut la cele veºnice
Virginia Puluc

Dupã o suferinþã îndelungatã,
Virginia Puluc, din Viiºoara, la vârsta
de 73 de ani, a plecat dintre noi.
Sufletul i-a zburat la cer pe 28
februarie 2017, lãsându-l vãduv pe
soþul Dumitru ºi orfani pe cei doi copii,
Ionel ºi Valentin. Joi, pe 2 martie, la
ora 11:00, a fost înmormântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

Solom Vasile a trecut
la cele veºnice

În vârstã de 68 de ani, dobrogean
ajuns sã locuiascã în Oneºti, dupã o
suferinþã purtatã în ultima
parte a vieþii la Viiºoara, a



trecut la cele veºnice pe 27
martie 2017, fiind înmor-

mântat pe 29 martie în cimitirul din
Viiºoara.

Dumnezeu sã îl ierte!

Dumitru Dãnãilã,
din Viiºoara,

a plecat la Domnul

La 80 de ani, dupã o apãsãtoare
suferinþã, Dumitru Dãnãilã, din
Viiºoara, a plecat la cele veºnice. Om
gospodar în sat, le-a pãrãsit pe toate
în Marea Zi de Luni din Sãptãmâna
Mare, 10 aprilie 2017, lãsându-ºi
soþia Aglaia vãduvã ºi copiii orfani
de tatã. În Marea Zi de Joi, 13
aprilie, la ora 11:00, a fost
înmormântarea.

Dumnezeu sã îl ierte!

Mihai Costin din Viiºoara,
ne-a pãrãsit

pentru totdeauna

La doar 54 de ani, cu inima de
multã vreme în atenþia  medicilor,
Mihai Costin, din Viiºoara, n-a mai
reuºit sã-ºi continue viaþa pe acest
pãmânt. În seara zilei de 27 mai
2017, când Biserica îl prãznuieºte pe
Sfântul Ioan Rusul, inima lui n-a mai
voit sã-l ajute ºi moartea fãrã de
veste i-a venit, lãsându-i soþia Mirela
vãduvã ºi mama Maria îndureratã de
pierderea a încã unui fiu care-i era
cel mai aproape de casa ei. Marþi,
30 mai, curent, a fost înmor-
mântarea.

 Dumnezeu sã îl ierte!

A trecut la cele veºnice
Alexandru Grossu

din Viiºoara

Pe data de 4 iunie 2017, a plecat
la cele veºnice  Alexandru Grossu, din
Viiºoara, la vârsta de 83 de ani. Dupã
o suferinþã îndelungatã care l-a þinut
legat de curtea casei, sufletul i-a zburat
spre cer ºi trupu-i ostenit de alergarea
vieþii stã sã-ºi primeascã odihna în
cimitirul parohiei. Luni, 6 iunie, curent,
la ora 12:30, a fost înmormântarea.

Dumnezeu sã îl ierte!

Ostenitã de greutatea vieþii,
Didina Sfârlea,

din Viiºoara, a plecat Acasã

La vârsta de 82 de ani, dupã o
bãtrâneþe trãitã în vãduvie 20 de ani,
Didina Sfârlea, din Viiºoara, a plecat
la cele veºnice în data de 10 iunie
2017. Iubitoare de Bisericã în chip
aparte, mereu amintindu-ºi de
frumoasele clipe petrecute în corul
bisericii pe când era mai tânãrã, s-a
mutat în Biserica biruitoare sã-I cânte
necurmat Mirelui Ceresc frumoasa
cântare doxologicã împreunã cu îngerii.
Luni, 12 iunie 2017, la ora 10:00, a
fost înmormântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

Dumitru (Boby) Cofaru,
din Viiºoara,

a trecut la cele veºnice

La doar 43 de ani, singur ºi orfan
de ambii pãrinþi, Boby Cofaru
(Dumitru), din Viiºoara, a trecut la cele
veºnice luni, 28 august 2017. O boalã
nemiloasã s-a strecurat în trupul lui în
sigurãtatea în care se afla, lipsindu-l de
condiþile prielnice vieþii fireºti. Internat
la un sanatoriu de la Bisericani, a
pierdut lupta cu viaþa, pãrãsindu-ne
pentru totdeauna. Miercuri, 30 august
2017, la ora 12:00, a fost înmor-
mântarea.

Dumnezeu sã îl ierte!

Cãpuºã Mioara a pãrãsit
degrabã aceastã lume

La doar 48 de ani, dupã o viaþã
plinã de necazuri, înmormântându-ºi
bunicã, pãrinþi ºi fraþi, o boalã

nemiloasã i-a smuls sufletul din trup. A
murit pe 19 iunie 2017 ºi a fost
înmormântatã la Viiºoara pe 21 iunie.

Dumnezeu sã o ierte!

La 82 de ani, Dumitrache
(Dumitru) Chiriac,

din Viiºoara,
a trecut la cele veºnice

La vârsta de 82 de ani, dupã o
suferinþã apãsãtoare, Dumitrache
(Dumitru) Chiriac din Viiºoara a trecut
la cele veºnice pe 11 noiembrie 2017.
Vãduv ºi bolnav, a pãrãsit pentru
totdeauna casa ºi toate cele pãmânteºti
pentru a petrece în locaºurile veºnice
pe care ºi le-a pregãtit prin credinþã ºi
faptele credinþei în Hristos. Joi, 14
septembrie 2017, la ora 13:00, a fost
înmormântarea.

Dumnezeu sã îl ierte!



Telu Anea,
din Viiºoara,

a plecat la cele veºnice

Obosit de purtat crucea bolilor,
Telu Anea, din Viiºoara, la vârsta de
69 de ani, a trecut din valea umbrei
morþii ºi a necazurilor pe tãrâmul
celãlalt, în data de 29 septembrie
2017. Soþia Maria rãmâne vãduvã,
urmaºii lui nu-l mai au ca stâlp al
casei. Nãdejdea tuturor rãmâne însã
Hristos ºi Maica Sa Sfântã care nu
ne pãrãsesc niciodatã. Înmormân-
tarea a fost marþi, 3 octombrie 2017,
la ora 13:30.

Dumnezeu sã îl ierte!

Elena Mihai, din Viiºoara,
a trecut la Domnul

La 83 de ani, Elena (Ileana) Mihai,
din Viiºoara, a trecut la cele veºnice în
noaptea dinspre 26 octombrie 2017.
Neaºteptat, solul morþii ºi-a aflat
mijloc tenebru a-i lua sufletul, vãduvã
ºi singurã în casa ei fiind pânã acum.
Veºnicia i s-a deschis deodatã înainte
ºi de-acum o vom pomeni la cei
rãposaþi. Duminicã, 29 octombrie
2017, la ora 12:00, a fost înmor-
mântarea. Dumnezeu sã o ierte!

La 94 de ani, Elena Pricop,
din Viiºoara,

a plecat la Domnul

Pentru Elena Pricop, din
Viiºoara, anii suferinþei au luat sfârºit.

În chiar ziua cinstirii tuturor puterilor
cereºti ºi a Mãriþilor Arhangheli
Mihail ºi Gavriil, 8 noiembrie 2017,
sufletul celei mai înaintate în vârstã
credincioasã a Viiºoarei a zburat la
Cer.

Dupã 94 de ani de viaþã împletitã
din bucurii ºi necazuri, purtate cu
demnitate ºi rãbdare, lupta ei a ajuns
la capãt. Sâmbãtã, 11 noiembrie
2017, la ora 12:00, a fost
înmormântarea.

Dumnezeu sã o ierte!

Crãciun Andrei a pãrãsit
aceastã lume

La 71 de ani, dupã o suferinþã
îndelungatã, Andrei Crãciun, din
Viiºoara, a pãrãsit aceastã lume pe
13 noiembrie 2017. Al treilea frate
din familia Crãciun, dupã Gheorghe
ºi Ion plecaþi nu de multã vreme
dintre noi, iatã cã ºi Andrei se
adaugã pe pomelnicul celor adormiþi.
Sã ne rugãm pentru iertarea
pãcatelor lui ºi ca Dumnezeu sã-l
odihneascã în Împãrãia Sa. Joi, 18
noiembrie 2017, la ora 12:00, a fost
înmormântarea.

Dumnezeu sã îl ierte!

Maria Popic, din Vãratici,
a trecut la cele veºnice

Duminicã, 26 noiembrie 2017, a
plecat dintre noi Maria Popic, de 67
ani, originarã din Vãratici, Viiºoara,
având locuinþa la Oneºti. Ocupându-se
mult de casa pãrinteascã, era mai mult

Livadã Tincuþa-Anica
a trecut la cele veºnice

La 68 de ani, dupã o grea suferinþã,
Tincuþa-Anica Livadã, din Viiºoara, a
trecut la Domnul. Vãduvã de aproape
patru ani, a iubit pe cei doi bãieþi care-i
rãmãsese ca mângâiere în viaþã pânã
când o boalã necruþãtoare i-a rãpit
bucuria vieþii pregãtind-o pentru cea
veºnicã care i-a deschis uºa în 12
decembrie 2017. Înmormântarea a
fost vineri, 15 decembrie 2017, la ora
12:00.

Dumnezeu sã o ierte!

La 49 de ani, Cornel
Forcoº, din Viiºoara,
a plecat la Domnul

Pe 22 decembrie 2017, Cornel
Forcoº, din Viiºoara, la doar 49 de
ani, a plecat la cele veºnice. O boalã
necruþãtoare i-a retezat prematur firul
vieþii, lãsându-ºi soþia Gina vãduvã ºi
cei doi copii orfani de tatã, acum când
aveau încã multã nevoie de prezenþa
lui. Mai copleºitã de durere este mama
Aneta ce-ºi poartã al treilea copil la
cimitir. Ne rugãm lui Dumnezeu sã-i
mângâie pe cei rãmaºi, iar sufletul lui
Cornel sã-l aºeze unde este lumina
dreptilor. Luni, 25 decembrie, la ora
13:30, a fost înmormântarea.

Dumnezeu sã îl ierte!

în Viiºoara, fapt pentru care ºi odihna
cea de trei zile înainte de îngropare a
avut-o la biserica din Viiºoara.
Înmormântarea a fost miercuri, 29
noiembrie, la ora 13:00.

Dumnezeu sã o ierte!
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La 54 de ani,
Ionel Gh. Grozavu,
din Viiºoara,

s-a nãscut pentru Cer

O boalã devastatoare a înfrânt
viaþa lui Ionel Gh. Grozavu, din
Viiºoara, la doar 54 de ani. Pe de altã
parte, suferinþa grea ce l-a legat de pat
l-a plecat ºi spre cele sufleteºti,
nãdãjduind doar la o minune ce s-a ºi
întâmplat pe 25 decembrie 2017. De
Praznicul Naºterii Domnului, sufletul lui
Ionel Grozavu s-a nãscut pentru viaþa
de dincolo de mormânt, eliberând
trupul de orice suferinþã. L-am însoþit
cu rugãciunea pânã joi, 28 decembrie
2017, la ora 11:00, când a fost
înmormântarea.

Dumnezeu sã îl ierte!

Corneliu 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
înmormântarea.

Dumnezeu sã îl ierte!

Cu binecuvântarea IPS Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,

ºi cu purtarea de grijã a pãrintelui Ioan
Bârgãoanu, protopop de Oneºti,
Icoana fãcãtoare de minuni a Maicii
Domnului de la Mânãstirea Giurgeni a
poposit ºi în biserica din Viiºoara în
miezul zilei din 1 august 2017.

La început de post ºi având
împreunã cu Icoana Preacuratei ºi
Sfânta Cruce scoasã din Sfântul Altar
spre închinare în aceastã zi când
Biserica pomeneºte scoaterea Sfintei
Cruci ºi a icoanei Maicii Domnului,
credincioºilor prezenþi li s-au citit mai
întâi rugãciunile de dezlegare în
vederea Spovedaniei, apoi au fost
rostite cuvinte de bucurie ºi de bun-
venit din partea preotului paroh ºi de
istorie a acestei nepreþuite Icoane de

la Giurgeni din partea preacuviosului
pãrinte Nicolae. În armonia imnelor de
Acatist rostuite de pãrintele Elisei,
credincioºii s-au apropiat de Sfânta
Icoanã ºi de Sfânta Cruce cu
închinare cucernicã, astfel încât, timp
de douã ore ºi jumãtate cât a durat
popasul Maicii Domnului la Viiºoara,
atmosfera sãrbãtoreascã s-a putut
ridica la înãlþimea celei mai sfinte
îmbrãþiºãri pe care Maica Domnului
o oferã cu mãrinimie maternã
sufletelor fiilor ei duhovniceºti. Cu
binecuvântarea Sfântului Ierarh
Nicolae, patronul Casei Domnului din
Viiºoara, Icoana Sfântã a fost ridicatã
ºi purtatã pe braþele cuvioase ale
pãrinþilor giurgenari spre bucuria altor
comunitãþi parohiale.



Alexandra Chichiur, 5 ani

Încã din prima zi de dupã Praznicul
Schimbãrii la Faþã a Mântuitorului au
început la Viiºoara Serile Mariane,
dialoguri de suflet dintre Maica
Domnului ºi fiii ei duhovniceºti mai
înainte de Adormirea sa. Între 7 ºi 14
august, în fiecare searã de la ora
19:00, în faþa unei Icoane speciale a
Maicii Domnului, s-a fãcut un Acatist
deosebit la care s-au adãugat rugãciuni
ºi cuvinte de folos duhovnicesc despre
istoricul ºi importanþa fiecãrei icoane

La preacinstita Adormire a Maicii
Domnului, parohia Viiºoara ºi-a adus
prinosul recunoºtinþei celei mai
îndatorate faþã de cea aleasã dintre
toate neamurile sã fie Împãrãteasã
ºi Maicã a Cuvântului.

Cu binecuvântarea IPS Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
potrivit unei tradiþii mai noi însufleþitã
de aducerea Icoanei Maicii Domnului
de la Mânãstirea Giurgeni în biserica
parohiei Viiºoara, îndatã dupã
Praznicul Schimbãrii la Faþã, fiecare

ca ºi despre teologia icoanei în
general, urmând temele catehezelor
recomandate sã se facã în parohii cu
binecuvântarea IPS Ioachim,
Arhipãstorul Romanului ºi Bacãului.

Rânduiala aºezãrii icoanelor
Preacuratei spre închinare a fost
urmãtoarea: luni, 7 august, icoana
Maicii Domnului Portãriþa, marþi,
Iordãniþa, miercuri, Paramythia, joi,
Pantanassa, vineri, Prodromiþa,
sâmbãtã, Gherontissa, iar duminicã,

Trihirusa, urmând la luni seara sã se
sãvârºeascã Vecernia ºi Litia
Praznicului la care se va adãuga ºi
Prohodul Maicii Domnului.

Fie ca aceste dialoguri de suflet
cu Maica Domnului mai înainte de
Adormirea Sa sã ne umple de harul
revãrsat desãvârºit peste ea care este
numitã „Cea plinã de har”, iar
Praznicul însuºi, izvor îndoit de
binecuvântare sã devinã pentru fiii sãi
duhovniceºti.

searã a fost închinatã dialogului cu
Preacurata prin intonarea unui Acatist
special înaintea unei Icoane
deosebite a Maicii Domnului, în acest
an fiind aºezate spre închinare cele
supranumite: Portãriþa, Iordãniþa,
Pantanassa, Paramythia, Prodro-
miþa, Gherontissa ºi Trihirusa.

În ajunul Adormirii Maicii
Domnului s-a sãvârºit Vecernia ºi
Litia Praznicului urmate de Prohodul
Preacuratei cântat de patru grupuri
în jurul Epitafului Adormirii.

Procesiunea de la Sion la
Ghetsimani a fost reflectatã în
ocolirea solemnã a bisericii într-o
atmosferã deopotrivã funebrã ºi
luminoasã. Dacã refrenul icoaselor
Acatistului Adormirii Maicii Domnului
ne-a pus pe inimã rãmânerea ei
tainicã între noi: „Bucurã-te, ceea ce
eºti plinã de har, care întru Adormirea
ta nu ne laºi pe noi!”, aceasta am
arãtat-o lãmurit ºi am observat-o în
Icoana sa de minuni fãcãtoare prin
care avem prezenþa sa nemuritoare

printre noi.
Tineri ºi

tinere din pa-
rohie au mãr-
turisit aceas-
tã prezenþã
prin Icoanele
purtate pe
braþe pe care
credincioºii
miruiþi le-au
sãrutat cu
î n c h i n a r e
cucernicã.
Bucurã-te,
M i r e a s ã
p u r u r e a
Fecioarã!



Corul Buna Vestire, Rãducanu

Pe 17 noiembrie 1957, parohia
Viiºoara întâmpina pe PS Teofil
Herineanu sã-i consacre spre slujire
noua bisericã construitã cu un aport
supraomenesc al credincioºilor de
atunci în aproape doi ani în jurul vechii
biserici care nu mai fãcea faþã vremii.
Dupã 60 de ani, cu binecuvântarea
IPS Ioachim ºi sub protia pãrintelui
Ioan Bârgãoanu, protopop al
Oneºtiului, un sobor de preoþi a fãcut
sãrbãtoare la Viiºoara, adunând
credincioºii parohiei spre a-I mulþumi
lui Dumnezeu pentru însoþirea de peste
ani ºi pentru a pomeni pe ctitorii ziditori
ai bisericii. Totodatã, s-au împlinit ºi
10 ani de la plecarea din mijlocul
parohiei a ultimului paroh al ei trecut
la cele veºnice, pãrintele Costicã
Barna, decedat în 17 noiembrie 2007.

S-a sãvârºit parastas pentru
pãrintele Costicã Barna lângã
mormântul aflat în curtea bisericii, dupã
care, revenind în bisericã, s-a sãvârºit
un Te Deum, slujbã mulþumitoare
pentru binefacerile primite de la
Dumnezeu în cei 60 de ani de continuã
slujire în ea, dupã care s-a sãvârºit
parastas pentru ctitorii întemeietori ai
bisericii. Cuvinte înãlþãtoare a rostit
pãrintele protopop Ioan, transmiþând

ºi binecuvântarea IPS Ioachim pentru
aceastã sãrbãtoare ineditã: „Preoþii
poartã epitrahilul despre care Sfântul
Ierarh Antim Ivireanul spune: O
preote, gândeºte-te cã de gâtul tãu
spânzurã toate sufletele care þi-au
fost date spre pãstorire ºi nu vei
intra întru Împãrãþia \Mea decât
atunci când a intrat ultimul suflet
pe care Eu þi l-am dat þie. De aceea,
misiunea preoþilor în lumea de azi este
foarte grea. Se spune cã ocara
preoþilor este laudã înaintea lui
Dumnezeu ºi lauda preoþilor este
ocarã înaintea lui Dumnezeu. Epitrahilul

preotului atinge raiul, dar câteodatã ºi
iadul. ªi noi suntem la limita rãbdãrii
lui Dumnezeu. Doar mila lui Dumnezeu
ne mai þine pe noi ºi ea ne dãruieºte
aceastã putere ca sã ne rugãm pentru
credincioºi. Vã transmitem binecu-
vântarea IPS Ioachim pentru aceastã
sãrbãtoare deosebitã ºi apreciem
iniþiativa pãrintelui paroh ºi de data
aceasta.”

O searã neuitatã sã rãmânã seara
din 17 noiembrie 2017 ºi o piatrã de
hotar fie aºezatã în ea spre neuitarea
ºi pomenirea veºnicã a binefãcãtorilor
sfintei noastre Biserici.



Duminicã, 3 decembrie 2017, ca
preambul al sãrbãtorii hramului bisericii
din Viiºoara ocrotitã de Sfântul
Nicolae, a avut loc, cu binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
o slujbã de mulþumire pentru împlinirea 
a zece ani de împreunã-slujire în aceastã
parohie. În urma trecerii la cele veºnice
a fostului paroh, preotul Costicã Barna,
începând cu 1 decembrie 2007 s-a
încredinþat parohia Viiºoara preotului
Petru Roncea care, la împlinirea a zece
ani de slujire, a aºezat ca piatrã de
aducere-aminte o nouã carte intitulatã:
„Cuvântãri funebre – rostite cu prilejul
înmormântãrilor credincioºilor din
Viiºoara”. Au fost prezenþi credincioºi

ai parohiei ºi un sobor de preoþi în frunte
cu pãrintele Ioan Bârgãoanu, protopop
de Oneºti, luãrile de cuvânt avându-le
pãrintele Silviu Andrei Neicu, pãrintele
Daniel Nichita, pãrintele Cristian
Mazilu, pãrintele protopop Ioan ºi
autorul cãrþii, pãrintele Petru Roncea.

Din partea credincioºilor prezenþi
a rostit cuvânt de mulþumire ºi apreciere
a activitãþii pastorale din Viiºoara
Doamna Lenuþa Postolache,
Viceprimar al Comunei Târgu-Trotuº.

A fost lansatã la Viiºoara, cu
aceastã ocazie, ºi revista protoieriei
Oneºti intitulatã „Împreunã-
Slujitori”, ambele acte de culturã
dând bun început sãrbãtorii hramului
parohiei din 6 decembrie 2017 care

va rãmâne unul special pentru
credincioºii parohiei.



Parastas la un an la
mormântul pãrintelui

Costicã Barna

Sfârºitul fiecãrui an are pentru
parohia Viiºoara o încãrcãturã spiritualã
aparte prin serbarea hramului, biserica
fiind ocrotitã de Sfântul Ierarh Nicolae.
ªi în anul 2017, enoriaºii parohiei s-au
pregãtit pentru a întâmpina oaspeþii de
hram ºi sãrbãtoarea în sine cu toate cele
îndãtinate. Nu doar efortul financiar
necesar pentru cheltuielile aferente
hramului, în grija casierului parohiei,
consilierul Dumitrache Puluc, a fost în
atenþia tuturor viiºorenilor, cât mai ales
pregãtirea Casei Domnului pentru
sãrbãtoarea anualã a ei, Sfântul
Nicolae, ºi finalizarea exterioarã a
casei praznicare. Astfel, în cursul anului,

la iniþiativa ºi cu efortul epitropului Ionel
Postolache au fost restaurate
candelabrele din bisericã ºi înnoite toate
becurile lor dimpreunã cu cele de pe
catapeteasmã, prin grija familiei
epitropului. De asemenea, soleea
bisericii a fost înnobilatã prin placare
cu marmurã, cheltuiala fiind suportatã
de familia Costel ºi Mihaela Puluc. În
Sfântul Altar s-a aºezat o nouã mochetã
care i-a conferit locului sacru al bisericii
cinstea cuvenitã.

Astfel pregãtiþi, în seara zilei de 5
decembrie, a fost sãvârºitã slujba

Vecerniei ºi a Litiei hramului, însoþin-
du-ne pãrintele Paul Vamanu, de la

Penitenciarul Spital Târgu-Ocna, ºi
pãrintele Elisei Roncea, de la biserica
„Sfânta Varvara“ din Mina Salina,
Târgu-Ocna. A doua zi, la Sfânta
Liturghie au participat pãrintele
protosinghel Claudiu Panþiru, de la
Schitul „Sfântul Eftimie cel Mare“,
Cireºoaia, Târgu-Ocna, pãrintele
Dãnuþ Zogoreanu, de la parohia
„Sfinþii Arhangheli“, Târgu-Trotuº,  ºi
pãrintele Elisei Roncea.

Dupã pomenirea ctitorilor ºi
rugãciunile de mulþumire ºi ajutor
pentru enoriaºii ostenitori ai parohiei,
toþi credincioºii au participat la agapa
de hram în casa praznicarã.

Slavã lui Dumnezeu pentru toate!



„Cuvântãri funebre”, Pr. Petru Roncea,
tipãritã cu binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului Dr. Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
Editura Filocalia, Roman, 2017, 266 pag.

Preot-paroh, duhovnic ºi autor al
mai multor cãrþi cu conþinut îndrumãtor
ºi pastoral (exemple recente – De la
Pãresimi la Cincizecime, Crucea
misiunii, Lumini în umbre, Pecetea
apostoliei mele), iatã câteva ipostaze
în care-l întâlnim astãzi la parohia
Viiºoara pe Pãrintele Petru Roncea.
De data aceasta, autorul ne propune
o colecþie de cuvântãri încurajatoare
la momente de cumpãnã, deloc
uºoare, uneori epuizante ºi extrem de
dureroase, aºa cum sunt slujbele de
înmormântare. Cuvântãri funebre,
cãci aºa se numeºte cartea de faþã,
apãrutã la editura romaºcanã Filocalia,
poartã în Prefaþã binecuvântarea IPS
Ioachim, Arhiepiscop al Romanului ºi
Bacãului. Iatã un fragment din mesajul
sãu: ,,Cuvântul ziditor al preotului
trebuie sã aducã în prezent cuvântul
purtãtor de har al Evangheliei lui
Hristos-Tãmãduitorul, purtãtor de
luminã ºi speranþã pentru cei
îndureraþi.” (am încheiat cit.)

Participant în calitate de preot-
paroh la 42 de înmormântãri, autorul,
dupã modelul patericului, transmite celor
de faþã învãþãturi ce se vor a fi în
asemenea ocazii, mângâietoare ºi
tãmãduitoare. Chiar dacã fiecare capitol
poartã numele credinciosului prohodit în
aceastã bisericã din Viiºoara, închinatã
Sf. Ierarh Nicolae, lucrarea pãrintelui,
în întregimea ei, depãºeºte graniþele
satului, comunei ºi chiar ale lumii în care
trãim cu toþii. Prin condeiul sãu, ne
vorbeºte despre un alt tãrâm, un alt liman
neînviforat, pe care vom pãºi cândva ºi
care este viaþa veºnicã. Ce ne spune
Pãrintele Petru despre þara unde
mergem toþi, pe care deocamdatã nu o
cunoaºtem deplin ºi unde avem drept
cãlãuzã îngerii lui Dumnezeu? Aflãm
prima datã despre ea, la Botez, chiar
dacã în locul nostru, cel care poate sã

rãspundã este naºul: ,,Te lepezi de satana
ºi te uneºti cu Hristos?, suntem întrebaþi.
ªi cel care ne þine în braþe rãspunde ,,Mã
lepãd ºi-L urmez pe Hristos!”, iar acolo
unde este Dumnezeu se aflã ºi Împãrãþia
Sa chiar ºi în viaþa de dincolo. Aceasta
la rându-i este de foarte multe ori
contestatã, unii oameni crezând cã viaþa
pãmânteascã de aici este existenþa
autenticã, de aceea zic ei sã bem, sã ne
veselim, pentru cã aici este totul.” (p. 101)
Viaþa veºnicã însã e de necontestat cãci,
continuã autorul cãrþii, ,,Nu întâmplãtor,
textul Evangheliei de la Înmormântare are
în cuprinsul sãu repetiþia ,,Adevãrat,
adevãrat vã spun vouã, cel ce crede în
mine are viaþã veºnicã.” (p.72), iar
cuvântul Mântuitorului, spre deosebire
de cel al nostru, nu se schimbã, fiind
acelaºi ieri, azi ºi în veac. Pentru a înþelege
aceastã lume tainicã, adicã pentru a afla
ce se întâmplã cu el dupã moarte, omul
are nevoie de credinþã. Cel credincios,
conºtient de valoarea supremã a
sufletului, ºtie despre judecata
particularã, acolo unde acesta va sta
înaintea lui Dumnezeu. Astfel,
Cuvântãrile funebre sunt pline de
conþinut creºtin, constituindu-se într-o
adevãratã mãrturisire de credinþã
ortodoxã, ce ne spune tuturor cã
moartea este uºa învierii.

Mai ales în universul satului
românesc, înmormântarea în ansamblul
ei este plinã de superstiþii, unele dintre
ele fiind mai mult decât ciudate (ex. În
mâinile persoanei dragi se pun câþiva
bani, pe care aceasta îi va folosi pentru
a plãti vãmile. Se crede cã pentru a nu
suferi un deces în familie, nu trebuie sã
ieºi niciodatã din bisericã, înaintea
sicriului. Femeile decedate nu trebuie
îmbrãcate în culoarea neagrã; în caz
contrar, ele vor bântui casa. ªi exemplele

pot continua) În mod indirect pãrintele
condamnã toate aceste invenþii pãgâne,
explicând  înþelesul câtorva imagini ºi
gesturi întâlnite în Rânduiala
Înmormântãrii. Spre a vã stârni interesul
lecturii voi menþiona o serie dintre aceste
comentarii foarte pertinente: ,,Când
legãnãm coliva sau un colac la «Veºnica
pomenire!», de fapt arãtãm printr-un
semn vãzut, cã legãnãm sufletul celui
plecat, pentru a avea un somn liniºtit, o
odihnã fericitã.” (p. 225) sau când
punem la urmã acea pânzã albã, acea
crâºmuþã, peste chipul decedatului, ea
simbolizeazã haina sufletului nostru,
murdãritã prin pãcat, dar albitã în baia
Sf. Taine a Pocãinþei (p. 135) sau o altã
explicaþie: ,,când ducem trupul la groapã,
sã dãm pãmântului ce este al pãmântului
ºi lui Dumnezeu ce este al Lui, noi
mergem cu serafimii, cu prapurii, cu
felinarele, cu Sf. Cruce în fruntea
procesiunii, pentru a însoþi sufletul cãtre
Împãrãþia lui Dumnezeu. (p.
73) Exemplele pot continua.



Se degajã din text o
anumitã grijã ºi respect faþã de

persoanele ce-ºi plâng pe cei dragi la
înmormântare. Aceasta se mate-
rializeazã prin acea familiaritate ºi
atmosferã de intimitate duhovniceascã,
preotul slujitor de aici fiind un foarte
bun cunoscãtor al parohiei sale ºi mai
ales al fiecãrui membru al comunitãþii
în parte. Iatã un dialog dintre pãrintele
ºi o credincioasã aflatã zãcând pe
patul de suferinþã, nu cu mult timp
înainte de moartea acesteia. ,,Pãrinte,
nu-i pãcat dacã-mi citesc culcatã,
rugãciunea?” Cel de lângã ea îi
rãspunde: ,,Acum eºti pe cruce.
Hristos era pe cruce, iar crucea era
verticalã, a fost ºi culcatã pe orizontalã,
pânã au înfipt-o în vârful Cãpãþânii. El,
pe cruce stând, Se ruga lui Dumnezeu
pentru iertarea pãcatelor ºi mântuirea
lumii. Crucea pe care stai este cea a
durerii, iar rugãciunea este aceeaºi ca
a Mântuitorului pe Golgota.” (p.18)
Aceastã sensibilitate diafanã a
pãrintelui rezultã dealtfel ºi din titlurile
pe care le alege pentru fiecare
cuvântare în parte: ,,Purtând suferinþa
cuiva, purtãm suferinþa lui Hristos”,
,,Pe faþa celui adormit, în zilele ºederii

în sicriu se imprimã starea sufletului
care a ieºit din el”, ,,Când ne îngropãm
copiii, noi, ca pãrinþi, murim împreunã
cu ei”, ,,E mare tainã sã fii cu inima
curatã, într-o vreme când lumea se
rostogoleºte în neant, în necredinþã ºi
în nepãsare de Dumnezeu”, sau
,,Când cineva trãieºte fãrã tatã ºi fãrã
mamã, el gustã viaþa lui Hristos, Care
a fost un strãin în istorie.” º.a. Aceste
cuvinte ºi expresii, pornite din suflet
nu fac altceva decât sã descopere
dulceaþa învãþãturii Sf. Biserici ºi sã
mângâie familia îndureratã.

În intervenþiile sale, cel care
vorbeºte la înmormântarea fiilor sãi
duhovniceºti nu foloseºte acelaºi tipar,
generalizat, ci personalizeazã fiecare
predicã în parte. Astfel, parafrazând
titlurile celor 42 de cuvântãri, le-am
putea foarte bine numi: Cuvântare la
un credincios gospodar, Cuvântare
la o credincioasã fãrã familie, ...la o
femeie credincioasã, la un credincios
indiferent... la un veteran º.a.m.d.
Întâlnim printre aceste evocãri ºi
adevãrate personalitãþi ale bisericii ºi
comunitãþii locale din Viiºoara, oameni
dragi pãrintelui dar ºi celorlalþi consãteni.
Iatã un exemplu: ,,Gândind la viaþa celui Preot Daniel NICHITA

care stã astãzi în mijlocul nostru în sicriu,
la cinstea pe care a purtat-o ca veteran
de rãzboi, ºi noi, cei de astãzi, vedem
cã purtãm un rãzboi necruþãtor
împotriva duºmanului comun, diavolul
[…] uneori fiind biruiþi ºi cãzând
prizonieri în mâinile lui. O, ce greu este
sã fii prizonier la duºmani!” exclamã la
sfârºit pãrintele. Alte asemenea
medalioane duhovniceºti le descoperim
printre paginile cãrþii binecunoscutului
pãrinte Petru Roncea, rãmânând doar
ca sã urmãm îndemnul Sf. Ap. Pavel:
„Aduceþi-vã aminte de mai-ma-
rii voºtri, […] priviþi cu luare aminte
cum ºi-au încheiat viaþa ºi urmaþi-le 
credinþa”  (Evrei 13, 7).

În concluzie, ,,Cuvântãrile funebre”
este o „cãrþulie”, însã pornitã din imensa
ºi încãpãtoarea inimã a Pãrintelui Petru
Roncea. De aceea, trebuie ca aceastã
lucrare sã nu lipseascã din biblioteca
noastrã, a preoþilor, dar mai ales din mica
zestre pe care fiecare creºtin din parohie o
pãstreazã pe masa unde e ºi candela
aprinsã, lângã icoana Mântuitorului, Cel ce
ne dãruieºte fiecãruia dintre noi nemurire.

«Trupul unit cu sufletul iese
din întunericul pântecelui la
luminã, iar sufletul unindu-se cu
trupul e legat de întunericul
trupului. De aceea trebuie sã
urâm trupul ºi sã-l strunim ca pe
un duºman care poartã rãzboi
împotriva sufletului.»

(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 44).

«Om este cel ce a înþeles ce
este trupul: cã este stricãcios ºi
vremelnic. Cãci unul ca acesta
înþelege ºi sufletul, cã este
dumnezeiesc ºi fiind nemuritor ºi

suflare a lui Dumnezeu a fost legat
de trup spre cercare ºi îndum-
nezeire. Iar cine a înþeles sufletul
vieþuieºte drept ºi plãcut înaintea lui
Dumnezeu, nemaisupunându-se
trupului. Acela vede pe Dumnezeu
cu mintea sa ºi contemplã bunurile
veºnice dãruite sufletului de
Dumnezeu.»

(Sf. Antonie cel Mare,. Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 46).

«Precum trupul îngreunat de
mulþimea mâncãrilor face mintea
molâie ºi greoaie, tot aºa când e
slãbit de prea multã înfrânare face

partea contemplativã a sufletului
posomorâtã ºi neiubitoare de
cunoºtinþã. Deci mâncãrile
trebuie sã se potriveascã cu
starea trupului. Când trupul e
sãnãtos, trebuie sã fie chinuit atât
cât trebuie, iar când e slãbit, sã
fie îngrijit, dar cu mãsurã. Cãci cel
ce se nevoieºte nu trebuie sã-ºi
slãbeascã trupul decât atâta cât
trebuie ca sã-i înlesneascã lupta,
ca prin ostenelile trupului ºi
sufletul sã se curãþe dupã
cuviinþã.»

(Diadoh al Foticeii, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 433).



Consilierii împãrþind ajutoare

În viaþã, omul nu face aproape
nimic fãrã ca mãcar din când în
când sã se raporteze la trecut ºi
sã-ºi facã visuri certe pentru viitor.

O vorbã înþeleaptã spune cã
omul cât trãieºte trebuie sã facã ºi
sã lase în urma lui o casã, unul, doi
sau mai mulþi copii, o fântânã, sã
sãdeascã un pom ºi multe alte
fapte bune în folosul oamenilor, cã
pânã la urmã toate acestea sunt
dovada trecerii noastre prin viaþã.

Nu o sã facem acum istoricul
în detaliu al Bisericii „Sfântul
Nicolae“ din Viiºoara, pentru cã ar
fi foarte multe de spus.

Urmaºii noºtri sã reþinã doar cã
a fost ctitoritã o bisericuþã din piatrã
de cãtre preotul Gheorghe
Lupescu, nãscut aici în 1860, pe
terenul lui, împrejmuitã cu zid de
piatrã, ceea ce se pãstreazã ºi
astãzi ºi cu un cimitir în curtea ei
pentru enoriaºii adormiþi.

Din vreo 12 copii, doi bãieþi,
Andrei, învãþãtor, a ctitorit
învãþãmântul primar din Viiºoara, fãrã
local, ºi Ioan, preot, slujind împreunã
la altarul bisericii pânã la adânci
bãtrâneþe, urmând în continuare fiul
sãu, Ioan. Tânãr ºi cu putere de
muncã, împreunã cu un consiliu
parohial, cu epitropul Boia Sãpunaru
ºi cu contribuþia enoriaºilor din
Viiºoara, a mãrit biserica ºi în anul
1957, acum 60 de ani, s-a fãcut
sfinþirea, ceea ce s-a aniversat anul
acesta, 2017, de cãtre un sobor de
preoþi, împreunã cu pãrintele
protopop Ioan Bârgãoanu, alãturi de
preotul în funcþie Petru Roncea, când
s-au comemorat printr-un parastas
toþi cei care ºi-au adus contribuþia
atunci, adormiþi întru Domnul.

Dar pãrintele Ioan Lupescu nu
s-a mai bucurat de realizãrile sale,

pentru cã a fost arestat ºi a fãcut
ani grei de închisoare, iar casa i-a
fost confiscatã pe motiv cã el era
împotriva regimului.

A urmat la altarul bisericii pentru
puþin timp preotul Ghiþã Spãtaru,
dupã care a fost numit preotul
Spiridon Leonte, perioadã în care
ºi soþia sa Letiþia a fost numitã
profesoarã de limba românã la
Scoala Gimnazialã din Viiºoara.

Preotul Spiridon a adus unele
îmbunãtãþiri bisericii ºi a împrejmuit
cu gard cimitirul. Atât preotul
Spiridon cât ºi soþia sa, profesoara
Letiþia, au ieºit la pensie.

În acest timp a fost adus la
biserica din Viiºoara preotul
Costicã Barna cu familia, cãruia
trebuia sã-i fie asiguratã o locuinþã,
ceea ce prin contribuþia enoriaºilor
s-a realizat, cumpãrându-se o casã
mai veche aproape de bisericã
drept „casã parohialã”.

Cu timpul, preotul Barna ºi-a
construit alãturi de casa parohialã
o casã proprie unde locuieºte ºi
astãzi familia sa.

În toþi anii în care a slujit la
altarul bisericii, a întreþinut în bune
condiþii biserica ºi cimitirul ºi cu
munca ºi contribuþia enoriaºilor a
construit casa praznicarã pentru
toate parastasele celor adormiþi,
inclusiv o magazie.

În 16 septembrie 2006, a
participat la manifestarea de
amploare a semicentenarului ºcolii
din Viiºoara împreunã cu
învãþãtoarea Vleja Florica, ctitorul
acestei ºcoli, al cãrei director a fost
20 de ani, s-a dezvelit monumentul
lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt printr-o
slujbã de sfinþire, de lansare a
monografiei satului, un album cu
poze din activitatea învãþãmântului

ºi a bisericii, o tombolã în folosul
sinistraþilor ºi o întâlnire cu fiii
satului, foºti elevi ai ºcolii pe clase
cu diriginþii respectivi.

Dupã toate acestea, în 2007 s-a
stins din viaþã printr-o moarte
nãpraznicã. Întru pomenirea lui, în
anul 2017 s-a fãcut o slujbã de
parastas, în aceeaºi zi împlinindu-se
ºi 60 de ani de la sfinþirea bisericii
nou-construite ºi pomenindu-se
ctitorii de atunci ai bisericii.

În urma decesului pãrintelui
Costicã Barna, iatã cã se împlinesc
10 ani de când la altarul bisericii
slujeºte preotul Petru Roncea.

Preotul Petru Roncea a început
prin a instala încãlzirea centralã în
bisericã ºi în casa praznicarã în
februarie 2008, cu finanþarea
Primãriei Târgu Trotuº. În Altar s-au
confecþionat dulapuri ºi strane noi
cu donaþiile enoriaºilor. A luat fiinþã
ªcoala Cateheticã „Sfântul
Nicolae” din Viiºoara.

Începând cu anul 2008, în
fiecare an s-a oficiat în bisericã
„cununia de aur” familiilor de
enoriaºi ce au împlinit 50 de ani de
împreunã-vieþuire spre bucuria
celor binecuvântate cu acest prilej.

În 2009 s-au construit ºi
modernizat bucãtãria, centrala
termicã, magazia funebrã, camera
de oaspeþi, prin efortul financiar al
Primãriei, ºi s-a completat periodic
vesela la bucãtãrie de cãtre enoriaºi.

În anul 2010, cu cheltuiala
enoriaºilor s-au înlocuit ferestrele
bisericii cu termopane ºi s-au
înlocuit jgheaburile de scurgere a
apei de pe acoperiº cu altele noi.

În acelaºi an, 2010, în Duminica
Mironosiþelor, cele 33 de vãduve de
peste 14 ani însingurate ºi-

Înv.  Florica VLEJA



au aflat mângâierea în luptã
cu haina vãduviei.

În 25 aprilie 2010, în prezenþa
pãrintelui protopop Constantin
Alupei ºi a multor enoriaºi, s-a
oficiat slujba sfinþirii apei ºi o
rugãciune pentru punerea temeliei
noii case parohiale.

În anul 2011, s-a înmânat
diploma de onoare din partea
parohiei celor 4 veterani rãmaºi în
viaþã la care a fost invitat General
Dr. Vasile Jenicã Apostol, care a
þinut o adevãratã lecþie de
patriotism.

În anul 2012, credincioºii
Viiºoarei au construit monumentul
eroilor cãzuþi în cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial, care a fost dezvelit
ºi sfinþit în Ziua Înãlþãrii Domnului.
Acesta a fost, ridicat alãturi de
monumentul eroilor cãzuþi în Primul
Rãzboi Mondial. Tot în acest an s-a
sfinþit un set de vase liturgice: potir,
disc, steluþã ºi linguriþã, care au fost
aurite ºi argintate la Monetãria
Statului, din Bucureºti, prin grija
unor credincioºi din Viiºoara.

În anul 2013 s-a fãcut
curãþarea picturii interioare inclusiv
a catapetesmei cu cheltuiala unor
credincioºi ºi credincioase, a
bolþilor din Sfântul Altar, a boltei
pronaosului ºi a turnului central de
fum, de praf, ceea ce nu s-a mai
fãcut de la repictarea bisericii de
acum 30 de ani, aºa încât biserica
a fost înveºmântatã în haine noi
pentru sãrbãtorile ce au urmat,
înclusiv de hramul Sfântului Nicolae.

Dumnezeu sã-i rãsplãteascã cu
binecuvântãrile Sale pe toþi ostenitorii
împreunã cu Consiliul parohial, cu
epitropul Ionel Postolache, cântãreþul
Teofil Roncea, doamna preoteasã
Nina Roncea ºi cu toþi cei care au
contribuit nu numai cu munca lor, dar
ºi financiar la procurarea mate-
rialelor.

În continuare, au avut loc
catehezele pentru adulþi „Calea
mântuirii”, iar în 2014 „ªcoala

biblicã” cu tema cunoaºterea Sfintei
Scripturi ºi a cãrþilor din care este
constituitã.

În 10 noiembrie 2013, a avut loc
evenimentul: „100 de ani de ºcoalã
româneascã la Viiºoara”. Centenarul
s-a þinut în localul fostei ºcoli prin
strãdania dnei înv. Florica Vleja, care
a ctitorit localul ºcolii, învãþãmântul
preºcolar ºi gimnazial. S-a amenajat
un colþ memoralistic prin dezvelirea
unei plãci comemorative ºi s-a fãcut
o slujbã de sfinþire de cãtre pr. Petru
Roncea. Prezentarea istoricului
învãþãmântului din Viiºoara a fost
fãcutã de cãtre înv. Florica Vleja, în
prezenþa foºtilor elevi, pãrinþi ºi a
unor cadre didactice ce au funcþionat
în aceastã ºcoalã, actual desfiinþatã.

Întreaga manifestare a dezvelirii
monumentului ªtefan cel Mare ºi
Sfânt din 16 sept 2006, cât ºi mani-
festarea centenarului învãþãmântului
din Viiºoara din 10 noiembrie 2013
se pot accesa pe www.viisoaratrotus.ro

În 2014, biserica a fost înnoitã ºi
în exterior, vopsitã ºi vãruitã. S-a
introdus curentul electric ºi apa în
cimitir.

În 2015, s-a restaurat pridvorul
bisericii prin picturã nouã, s-au
înlocuit uºile ºi ferestrele din pridvor
cu termopane, fãcându-l funcþional,
totul cu cheltuiala enoriaºilor.

S-au mai construit douã troiþe în
Viiºoara cu cheltuiala unor enoriaºi din
zonele respective, una la intrarea în
Viiºoara dinspre Târgu-Ocna ºi cea
construitã de familia Lucian
Vrânceanu, în memoria unicului fiu,
Paul Vlãduþ, trecut la cele veºnice la
vârsta de 22 ani. La troiþele din
Viiºoara, pãrintele Petru Roncea face
slujbe în prezenþa enoriaºilor din zonã
cu ocazia sãrbãtoriloe ce le poartã
numele, inclusiv la monumentul eroilor
celor douã rãzboaie mondiale, de
Înãlarea Domnului, ºi la monumentul
lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt pe 2 iulie.

Se fac adevãrate pelerinaje
anuale la crucile de pe dealul Arcaciu
ºi de pe dealul Docmana.

Ziua de 9 octombrie 2016
rãmâne neuitatã în conºtiinþa
tuturor vãduvelor din parohie, care
îºi vor aminti de cuvântul Sf. Ap.
Pavel care spune cã „femeia cea
cu adevãrat vãduvã ºi rãmasã
singurã are nãdejdea în
Dumnezeu ºi stãruieºte în cereri
ºi rugãciuni noaptea ºi ziua” (I
Timotei 5, 5) ceea ce s-a oficiat
de cãtre pãrintele protoiereu Ioan
Bârgãoanu ºi pãrintele Petru
Roncea în biserica din Viiºoara.

Prin binecuvântarea IPS
Ioachim ºi prin grija pãrintelui
protoiereu Ioan Bârgãoanu, Icoana
Maicii Domnului Fãcãtoare de
Minuni de la Mãnãstirea Giurgeni
a poposit ºi în Parohia Viiºoara, pe
2 august 2016.

În 2 decembrie 2016 a fost
hirotonit preot în Biseria Sfânta
Varvara din Salina pãrintele
diacon Elisei, fiul preotului Petru
Roncea, moment festiv la care
au participat ºi câþiva enoriaºi din
Viiºoara.

În toþi aceºti ani s-a lucrat la
casa parohialã, ajungându-se în
2017 la punerea acoperiºului ºi
instalarea stoleriei cu termopane
la care Primãria Târgu Trotuº a
contribuit financiar. Din vânzarea
casei parohiale vechi se vor
finaliza toate lucrãrile pânã la
darea în folosinþã.

S-a prelungit casa praznicarã,
s-au înlocuit ferestrele ºi uºile cu
altele noi, cu cheltuiala credincioºilor
ºi cu ajutorul unor donaþii din partea
firmei constructoare.

S-au fãcut unele donaþii de
cãtre enoriaºi: veºminte, sfeºnice,
icoane, cãrþi precum Liturghierul,
Acatistierul în ediþii noi dupã care
se oficiazã slujbele religioase.

S-a amenajat în curtea
bisericii o scenã pentru slujba
Învierii Domnului ºi Bobotezei.

La sfârºit de an se prezintã în
faþa enoriaºilor bilanþul
veniturilor ºi cheltuielilor.
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Dar pãrintele Petru
Roncea are ºi alte preocupãri.

A fondat revista „Sarea Pãmântului”
în anul 2005, acum ajungând la
numãrul 52, la finele anului 2017. De
asemenea ºi revista anualã „Potirul
Viiºoarei”, în 2008, cuprinzând cele
mai importante evenimente în detaliu
din parohia Viiºoara. De asemenea a
scris ºi lansat 10 cãrþi cu conþinut
religios:  „Pecetea apostoliei mele”,
„Poarta frumoasã”, „Credinþa sfinþilor”,
„Lumini în umbre”, „ªapte ani la
Viiºoara, rostiri de duminicã”, „Tainele
din pridvorul împãrãþiei”, „Meditaþii la
taina morþii”,  „Crucea misiunii”, „De
la Pãresimi la Cincizecime - omilii ºi
poeme”, „Cuvântãri funebre”

ªi nu în cele din urmã, sfârºitul
de an, decembrie 2017, a adus, dupã
o grea suferinþã, stingerea din viaþã la
96 de ani a ultimului rege al României
Mihai I, care a fost pomenit ºi la
Viiºoara. Meditând cu înþelepciune la
gândul cã mâine va fi rândul fiecãruia
dintre noi sã plecãm de pe acest
pãmânt, sã ne dorim ca anul
Centenarului Marii Uniri, 2018, ºi cei
ce vor urma sã fie mai buni pentru toþi
românii, oriunde s-ar afla, ºi sã nu ne
uitãm trecutul, identitatea ºi demni-
tatea. Sã ne dorim o viaþã mai bunã
la care cei 3,5 milioane de români
plecaþi sã se întoarcã la copiii lor, la
pragul pãrintesc, la iarba verde de
acasã, cã nicãieri nu-i ca acasã, sã
facã aici orice muncã fãrã ruºine,
muncã ce înnobileazã omul dacã e
fãcutã cu plãcere ºi cu mulþumire, cã
pe drept cuvânt „omul sfinþeºte locul”.

Doamne, ocroteºte România ºi
pe români, oriunde s-ar afla!

Investiþiile majore ale parohiei
Viiºoara au constat, în anul 2017,
în lucrãri la douã obiective ale
bisericii: casa parohialã ºi casa
praznicarã.

La casa parohialã, în imaginea
de sus, prin efortul financiar al
Primãriei Târgu-Trotuº, s-au montat
toate uºile ºi ferestrele din exterior,

executându-se ºi o parte din
lucrãrile interioare, prin efortul
parohiei. Casa praznicarã a fost
prelungitã, înlocuindu-i-se uºile ºi
ferestrele vechi cu altele noi, cum
se observã în imaginea de mai jos,
toate lucrãrile fãcându-se cu efortul
financiar al enoriaºilor Viiºoarei.

Slavã lui Dumnezeu pentru toate!


