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Copii, părinţi, tineri 
şi bunici, localnici de toa-
te vârstele din Afumaţi, în 
frunte cu primarul Gabri-
el Dumănică şi viceprima-
rul Aurel Tudor, alături de 
consilierii locali, au simţit, 
de Ziua Eroilor, poate mai 
mult decât oricând mân-
dria şi bucuria că în piep-
tul lor bate o inimă de ro-
mân. Aproape din zorii zi-
lei, bisericile au fost pline 
de credincioşi care, îm-
preună cu părinţii duhov-
niceşti (preoţii celor do-
uă parohii din comună), 
elevi, profesori, edilul şi 
alţi reprezentanţi ai au-
torităţilor locale au înălţat 
rugăciuni la Ceruri pentru 
odihna sufletelor ostaşi-
lor căzuţi în luptele care 
au dus realizarea idealu-
rilor naţionale, libertatea 
şi unitatea poporului ro-
mân. “În ambele parohii a 
fost oficiată Sf. Liturghie a 
Sf. Ioan Gură de Aur, iar la 
sfârşit s-a continuat cu o 
slujbă de pomenire a ero-
ilor din comuna Afumaţi. 
De la orele 12.00, în su-
netele clopotelor, împre-
ună cu enoriaşii am por-
nit în cântarea Troparului 
Înălţării Mântuitorului că-
tre Monumentul Eroilor. 
În continuarea programu-
lui a avut loc depunerea 
coroanelor de către pri-
marul Gabriel Dumănică 
şi parohii”, ne-a spus pă-
rintele Florin Ionică, paro-
hul Parohiei Afumaţi I.  

Omagiu cu 
depuneri de 
coroane de flori şi 
cântece patriotice   

De Înălţare, la Afu-
maţi, eroii neamului au 

fost comemoraţi cu adân-
că recunoştinţă prin pro-
cesiuni  impresionante. 
Deşi plouase torenţi-
al cu câteva ore înainte, 
ca printr-o minune, du-
pă slujbele de pomenire 
săvârşite de preoţi în bi-
serici, localnicii au pornit 
pe jos spre Monumentul 
Eroilor, în binecuvântarea 
luminii soarelui. În semn 
de recunoştinţă, respect 
şi apreciere, zeci de oa-
meni au plecat capete-
le şi au păstrat o clipă de 
reculegere în faţa monu-
mentului. Apoi au partici-
pat la depunerea de co-
roane de flori de către 
primarul Gabriel Dumăni-
că, viceprimarul Aurel Tu-
dor, consilierii locali şi ce-
le două parohii. La ceas 
de sărbătoare naţională, 
vocile gingaşe ale elevi-
lor talentaţi de la Şcoa-
la Generală nr. 1 din co-
mună, îmbrăcaţi în cos-
tume populare şi coordo-
naţi de doamna învăţă-
toare Natalia Stancu, au 
purtat cântecele patrioti-
ce spre inimile tuturor lo-
calnicilor care au asistat 
la ceremonie. Spre sea-
ră, fanfara a dat glas ce-
lor mai frumoase melodii 
ostăşeşti din care răzbă-
tea puternic spiritul ro-
mânesc. Manifestările 
dedicate Zilei Eroilor de 
la Afumaţi s-au încheiat 
cu un superb program ar-
tistic ce a oferit publicu-
lui larg momente speci-
ale care poartă ampren-
ta curajului, demnităţii şi 
iubirii de ţară şi de neam. 
Toţi invitaţii s-au delec-
tat cu deliciile tradiţiona-
le pregătite de Primărie şi 
Consiliul Local, în cinstea 
sărbătorii.   

“Ziua Eroilor de Înăl-
ţare este cel mai vechi 
eveniment organizat de 
Primăria Afumaţi şi se re-
alizează cu sprijinul şi la 
iniţiativa parohiilor Afu-
maţi I şi Afumaţi II. Anul 
acesta se împlinesc o su-
tă de ani de la Marea 
Unire de la 1 Decembrie 
1918, de la Alba-Iulia, 
care a consfinţit pe ve-
cie realizarea statului na-
ţional unitar român. Es-
te Anul omagial al unită-
ţii de credinţă şi de ne-
am şi Anul comemorativ 
al făuritorilor Marii Uniri 

din 1918. Această me-
morabilă zi de 1 Decem-
brie 1918 a devenit pen-
tru noi românii preface-
rea visului în realitate. 
Crez şi împlinire, Unirea 
este este pentru români 
o permanentă chema-
re la unitate, la viaţă, la 
bucurie şi la desăvârşire. 
Marea Adunare Naţională 
de la Alba-Iulia înscrie o 
pagină nepieritoare glo-
rie în istoria poporului ro-
mân, demonstrând trăi-
nici sentimentului na-
ţional. Cartea neamu-
lui nostru ne arată pilde 
de eroism ale înaintaşi-
lor, pentru apărarea pă-
mântului strămoşesc de 
cotropitorii străini, pen-
tru împlinirea idealului de 
unitate naţională şi drep-
tate socială. Cartea nea-
mului românesc este pli-

nă de fapte de eroism al 
celor mai buni fii ai patri-
ei, al maselor populare 
în lupta pentru eliberare 
şi pentru dreptate soci-
al, pentru dreptul de a se 
bucura de roadele muncii 
lor. Cartea neamului ro-
mânesc de multe ori s-a 
scris cu litere de sânge. 
La vremuri de răscruce, 
românii au luptat până 
la jertfa supremă şi şi-au 
apărat glia strămoşeas-
că. Eroii căzuţi pe toate 
câmpurile de luptă, indi-
ferent din ce colţ de ţa-
ră, proveneau, toţi împre-
ună formează acea sfân-
tă cunună de eroi mar-
tiri ai neamului românesc 
care  şi-au dat viaţa pen-
tru  neam şi pentru ţa-
ră. Când s-a dat semna-
lul războiului, glasul clo-
potelor de biserici a ves-

tit chemarea pentru de-
şteptarea neamului ro-
mânesc. Biserica a fost cu 
ţara şi ţara a dat eroi şi 
martiri pe care Biserica îi 
cinsteşte, aşa cum am vă-
zut şi astăzi prin oficierea 
acestei slujbe frumoase. 
Pentru vrednicia fapte-
lor lor, suntem obligaţi să 
le purtăm o veşnică şi pi-
oasă amintire, să înălţăm 
către Cer pentru ei rugă-
ciunile noastre. Se cuvine 
să le aducem cinstea, la-
uda şi recunoştinţa noas-
tră, a urmaşilor, a celor ce 
simţim româneşte, a ce-
lor ce ne iubim ţara şi cre-
dinţa strămoşească şi ne 
preţuim istoria”, le-a spus 
primarul Gabriel Dumăni-
că celor ce au asistat la 
manifestările dedicate Zi-
lei Eroilor, amintindu-le că 
“Eroii nu mor niciodată”. 

Afumaţi

Cinste şi onoare ostaşilor 
care şi-au dat viaţa 
pentru libertatea şi 
unitatea poporului român
În Anul Centenarului, Primăria şi lăcaşele 
de cult din Afumaţi au cinstit memoria 
ostaşilor căzuţi pe fronturile de luptă 
în ultimul veac, printr-un eveniment 
impresionant. Conştienţi că frumoasa 
noastră ţară şi neamul nostru cel 
românesc prin ei astăzi strălucesc, pe 
17 mai, afumăţenii şi edilul lor, Gabriel 
Dumănică, şi-au “strâns” la piept eroii, în 
sunet de fanfară. 

Ionela ChIrCu

Eroii nu mor 
niciodată”

primarul comunei 
Afumaţi

Gabriel 
Dumănică

Veșnica pomenire a ostașilor căzuți 
pe câmpurile de luptă

Primarul Gabriel Dumănică 
a rostit cuvinte omagiale 
pentru eroi 

La slujba de parastas de 
la Monumentul Eroilor au 
participat preoții din ambele 
parohii afumățene
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