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Localnicii din Gruiu, 
au avut joi, 17 mai, în-
tâlnire cu istoria. Vârst-
nici care au trăit momen-
te cumplite pe câmpul 
de luptă, bătrâne cărora 
frontul le-a răpit soții mult 
prea devreme și pentru 
totdeauna, tineri însetați 
de cunoașterea trecutu-
lui neamului, prunci care 
abia fac primii pași prin 
viață au luat parte la ma-
nifestările dedicate Zilei 
Eroilor care au avut loc în 
biserici și la monumente-
le comemorative. Alături 
de primarul Ion Samoi-
lă și de viceprimarul Ghe-
orghe Ghiulea, au fost 
consilierii locali, preoții 
și militarii aflați în misiu-
ne și toți cei ce au ținut 
să aducă un pios omagiu 
ostașilor care, plecați de 
tineri din vatra satului, și-
au apărat țara și credin-
ța, cu demnitate, jertfin-
du-se pe ei. În toate bi-
sericile din Gruiu, clopo-
tele au sunat, la unison, 
în memoria eroilor nea-
mului, încă de la prime-
le ore ale zilei. La fiecare 
monument ridicat în cin-
stea lor, fiecare preot pa-
roh a oficiat un ceremoni-
al religios. Slujbele de po-
menire au fost urmate de 
împărțirea pachetelor cu 
alimente tradiționale, dă-
ruite din partea Primări-
ei și a Consiliului Local și 
depunerea de coroane de 
flori, de către primar și vi-
ceprimar.  

“Așa cum este obi-

ceiul, în fiecare an, Zi-
ua Eroilor este prăznuită 
odată cu Înălțarea Dom-
nului nostru Iisus Hristos. 
Dimpreună cu bucuria 
duhovnicească a înche-
ierii misiunii pământești 
a Mântuitorului și șederii 
Lui de-a dreapta Tatălui, 
în Împărăția Cerească, 
avem și sfânta bucurie 
de a-i aminti pe cei care 

s-au jertfit pentru liber-
tatea, demnitatea, pen-
tru zilele binecuvântate 
pe care ni le-a dat Dum-
nezeu, de pace și unitate 
națională. La această fru-
moasă prăznuire, alături 
de enoriașii noștri, așa 
cum  ne-a obișnuit în fie-
care an, a fost și domnul 
primar, reprezentantul 
unității comunei noastre. 
Rugăm pe Bunul Dumne-
zeu să dăruiască pace în 
România, înțelegere, li-
niște și potolirea tuturor 
vrăjmășiilor și uneltirilor 
care strică dragostea și 
unitatea dintre români!”, 
a spus părintele Mircea 
Ioniță, parohul Parohiei 
cu hramul Sfinții Arhan-

gheli Mihail și Gavriil, din 
Gruiu. 

“Este o datorie sfân-
tă, o onoare și o cinste să 
ne comemorăm eroii de-
cedați în timp. Avem 113 
ostași, fii ai satului, căzuți 
pe câmpurile de luptă în 
ambele Războaie Mondi-
ale. I-am pomenit în toa-
te bisericile din comuna 
noastră, am făcut paras-
tase și am depus coroa-
ne de flori la toate cele 
șase monumente pe ca-
re le-am ridicat în cinstea 
lor, pentru că acolo fla-
căra veșnică ne aminteș-
te de sacrificiul lor pentru 
libertatea noastră”,  ne-a 
spus Ion Samoilă, prima-
rul comunei Gruiu. În ca-
drul manifestărilor dedi-

cate eroilor neamului, în 
memoria acestora și pen-
tru ocrotirea localnici-
lor, a fost sfințită o nouă 
troiță impunătoare. Troi-

ța a fost ridicată și dăru-
ită sătenilor prin bunăvo-
ința unor credincioși ini-
moși, în frunte cu prima-
rul Ion Samoilă și cu vice-
primarul Gheorghe Ghiu-
lea. Aceasta se află sub 
ocrotirea Sfântului Mare 
Mucenic Gheorghe, Izvo-
râtorul de Mir. 

Preoţii au sfinţit 
un nou loc de 
închinare şi 
rugăciune 

Odată cu sfințirea 
monumentului, credincio-
șii din Gruiu și toți cei ce 
vor avea drum spre intra-
rea în satul Şanțu Florești 
mai au un loc de închina-
re și de rugăciune. “Gre-

utățile vieții m-au apropi-
at de biserică și de cre-
dința în Dumnezeu. Ur-
mez calea credinței de 
32 de ani. Nici în cele mai 
grele momente, din via-
ța mea nu am renunțat la 
credința mea și la dorința 
de a face ceva bun pen-
tru oamenii locului. Așa 
am luat inițiativa de a ri-
dica această troiță, a pa-
tra la număr, care să vi-
nă în ajutorul credincio-
șilor din comuna noas-
tră, și nu numai. Este un 
semn de aducere amin-
te de Dumnezeu și un în-
demn la rugăciune”,  ne-a 
spus  Gheorghe Crăciu-
nescu, epitropul bisericii 
cu hramul Sfinților Arhan-
gheli Mihail și Gavriil. 

Clopotele bisericilor au răsunat 
pentru eroii căzuţi pe câmpurile de 

luptă în cele două Războaie Mondiale 

Gruiu 

În Ziua Înălțării Domnului la Cer, în comuna Gruiu, 
s-au înălțat și sufletele eroilor din localitate, căzuți 
la datorie pe câmpurile de luptă. Cu inimile pline 
de rugăciune și de dragoste, numeroși localnici, 
în frunte cu primarul Ion Samoilă și viceprimarul 
Gheorghe Ghiulea, i-au omagiat și le-au adus 
neprețuită recunoștință.

Ionela ChIrCu

Dumnezeu 
să dăruiască 
pace în 
România!”

parohul Parohiei 
cu hramul Sfinţii 
Arhangheli Mihail 
şi Gavriil din Gruiu

Părintele  Mircea Ioniţă

Am făcut 
parastase 
la toate 
monumentele. 
Acolo flacăra 
veşnică ne 
aminteşte 
de sacrificiul 
eroilor”

primarul comunei 
Gruiu

Ion Samoilă

Preoții au sfințit troița ridicată 
prin dragostea unor credincioși, 
în frunte cu primarul Ion Samoilă 
și viceprimarul Gheorghe Ghiulea 

Alături de primar și viceprimar, la unul dintre 
monumentele ridicate în cinstea eroilor de la Gruiu, 

a depus o coroană de flori și un reprezentant al 
Fundației Familiei „Manechen H. Elias”, organizație 

care a construit monumentul 

Părintele Mircea Ioniță și părintele Adrian 
Ioniță au săvârșit, atât la monumente, cât și în 
biserică, slujbe de pomenire a ostașilor căzuți 

Credincioșii au participat și la 
slujba Parastasului pentru eroi


